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Na potrzeby projektowania i wdrażania interwencji w ramach procesu rewitalizacji, 

współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć, jako: „wyprowadzanie ze 

stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące 

interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie 

i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez 

określenie i realizację programów rewitalizacji”1. 

Dobrze prowadzona rewitalizacja powinna kłaść nacisk na kompleksowe, zintegrowane podejście  

do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów lokalnych. Podejmowana interwencja musi być 

wieloaspektową odpowiedzią na lokalnie występujący kryzys. Ma stanowić zespół działań stawiających 

sobie za cel pełne przywrócenie do życia konkretnego obszaru tak, aby poprawiła się przede wszystkim, 

jakość życia jego mieszkańców. Jednym z celów interwencji jest pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze 

grupy społeczne zdolności do ich reintegracji na rynku pracy i uczestnictwa w sferze konsumpcji, kultury  

i rekreacji. 

Aktualne podejście do rewitalizacji wyraźnie akcentuje potrzebę uwzględnienia w tym działaniu 

skoordynowanych, zintegrowanych przedsięwzięć w różnej skali i o różnym zakresie, realizujących szerszą 

wizję odnowy gminy oraz wspierających powiązania przestrzenne skorelowane z szerszym otoczeniem. 

Oznacza to, że rewitalizacja staje się kluczowym elementem rozwoju miast i gmin, przeciwdziałając 

negatywnym zjawiskom oraz stymulując rozwój społeczny i gospodarczy. Rewitalizacja służy m.in. 

zwalczaniu ubóstwa, bezrobocia i innych problemów społecznych, dotyczących wytypowanych części 

gminy, w powiązaniu z poprawą warunków do rozwoju gospodarczego (np. nowe miejsca pracy), rozwoju 

infrastruktury publicznej (np. sieci komunikacji publicznej, dróg i parkingów itp.) oraz poprawy stanu 

środowiska (np. zwalczanie tzw. niskiej emisji, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci itp.). Zdecydowanie 

odchodzi się zatem w rewitalizacji od realizacji różnorodnych, punktowych, oderwanych od siebie działań, 

skupionych głównie na zmianach w obszarze infrastruktury, traktując rewitalizację nie jako przebudowę lub 

adaptację budynków, ale przede wszystkim rozwiązywanie problemów społecznych, poprawę warunków 

mieszkaniowych, poprawę przestrzeni publicznych oraz zwiększanie atrakcyjności gospodarczej. 

Skuteczna rewitalizacja terenów zdegradowanych w znacznym stopniu zależy jednak od dobrej 

współpracy władz samorządowych, mieszkańców a także przedsiębiorców, organizacji społecznych i innych 

podmiotów działających na terenie gminy. Szczególnie ważne jest określenie potrzeb i oczekiwań wobec 

zmian rewitalizacyjnych, a także problemów i sposobów ich rozwiązania, w które cała społeczność lokalna 

powinna się zaangażować. W toku przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji dąży się, aby działania, 

skutkowały wypowiedzeniem się przez wszystkich interesariuszy. 

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: 

1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty 

zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, 

2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej, 

3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, 

4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym 

organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

6. organy władzy publicznej, 

                                                      
1
 Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 – Założenia, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014, s. 4.  



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR) 

 6 

7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 

Państwa.  

 

Podstawowym narzędziem tworzącym ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji działań 

rewitalizacyjnych jest program rewitalizacji, który opracowywany i przyjmowany jest przez samorząd gminy 

w drodze uchwały na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz.446). 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR) stanowi kluczowe 

narzędzie realizacji procesów rewitalizacyjnych, a zarazem umożliwia pomiar efektywności tych procesów 

na terenie Gminy w horyzoncie obowiązywania Planu. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR) opracowany został 

z wykorzystaniem modelu ekspercko-partycypacyjnego, polegającego na możliwie szerokim udziale 

wszystkich interesariuszy w pracach nad Programem, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów 

zewnętrznych, odpowiadających między innymi za zorganizowanie procesu konsultacji społecznych oraz 

przygotowanie końcowej wersji dokumentu. 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zostało, w pierwszej kolejności, poprzedzone 

szczegółową diagnozą w szeroko rozumianym obszarze zagadnień społecznych, a w drugiej kolejności także 

gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych (diagnoza została opracowana 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydanymi 

przez Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 02.08.2016 r. oraz zgodnie z Instrukcją przygotowania programów 

rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020). Dopiero tak przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać pełnej 

diagnozy problemów i zagrożeń, wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych,  

a w konsekwencji wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. To na nich ostatecznie 

zdefiniowano katalog działań, które - konsekwentnie wdrażane i realizowane - będą prowadziły  

do sukcesywnego wydźwignięcia się z sytuacji kryzysowej lub przynajmniej minimalizowania jej skutków.  

W programie ujęto działania, które w najbliższych latach winny być realizowane z wykorzystaniem środków 

unijnych (EFRR, EFS, EFRROW), ale co równie ważne także działania, które finansowane będą z innych 

środków publicznych oraz prywatnych. Połączenie aktywności wielu osób i instytucji, także różnych 

środków, w tym właśnie zarówno publicznych, jak i prywatnych pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać 

wszystkie zdiagnozowane w dokumencie problemy. 

Podczas prac nad diagnozą oraz założeniami Programu wykorzystano metody badawcze 

pozwalające dotrzeć do możliwie szerokiej grupy mieszkańców, umożliwiające uzyskanie opinii 

i indywidualnych ocen dotyczących kondycji poszczególnych obszarów definiowanych, jako problemowe. 

Metodologia uspołecznienia procesu tworzenia Programu Rewitalizacji była opracowana  

w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydane 

przez Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 02.08.2016 r. oraz zgodnie z Instrukcją przygotowania programów 

rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-20202 i obejmowała działania polegające w szczególności na:  

 

1. poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań z tymi 

potrzebami i oczekiwaniami; 

                                                      
2 Załącznik do Uchwały nr 194/3956/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r. 
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2. prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie 

rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy, 

oraz o przebiegu tego procesu;  

3. inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;  

4. zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, 

w szczególności lokalnego programu rewitalizacji;  

5. zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości wypowiedzenia 

się przez interesariuszy. 

 

Zaproszenie do udziału w procesie wypracowywania programu było otwarte i dostępne  

dla wszystkich, m.in. poprzez zaproszenie publikowane na stronie internetowej gminy. Bezpośrednie 

włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji stwarzało możliwość dyskusji na otwartym forum, 

wymianę poglądów, czy zaproponowanie innowacyjnych i nieszablonowych rozwiązań dla obszarów 

kryzysowych. Warunkiem dobrej dyskusji jest jednak świadomość społeczeństwa o procesie rewitalizacji,  

o jego znaczeniu i skutkach, jakie za sobą niesie. Z tego względu dużą wagę przykładano do przekazania, jak 

największej liczbie mieszkańców, informacji o rewitalizacji w sposób zrozumiały i wyczerpujący. 

Istotnym elementem partycypacyjnego tworzenia Programu były spotkania z mieszkańcami 

począwszy od tych wstępnych prowadzonych dla całej gminy, aż po kolejne przybliżenia - czyli spotkania 

poświęcone obszarom zdegradowanym, obszarowi rewitalizacji, których zwieńczeniem była praca nad 

konkretnymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. Mieszkańcy także szeroko wypowiadali swoją opinię  

za pośrednictwem realizowanych ankiet, które dotyczyły, jakości życia i problemów na terenie jednostek 

urbanistycznych, konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Na każdym etapie i w wielu różnych formach umożliwiono szerokiej grupie mieszkańców 

i zainteresowanym podmiotom włączenie się w proces, a całość działań, które doprowadziły  

do opracowania dokumentu miała głęboko partycypacyjny charakter. Analizując cały proces należy 

podkreślić, iż w sposób kompleksowy dotykał on w równej mierze zarówno zagadnień społecznych,  

jak i ekonomicznych, przestrzennych, technicznych, środowiskowych i kulturowych. Tak prowadzony proces 

tworzenia Programu pozwolił wybrać te obszary i działania rewitalizacyjne, które koncentrują się  

na najbardziej zdegradowanych obszarach w gminie, tj. tych, w których skala problemów i zjawisk 

kryzysowych jest największa. Co więcej, takie podejście do całości problemów zagwarantowało 

w ostatecznym rozrachunku pełną komplementarność w stosunku do postawionych na początku kwestii  

i to zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, a także w 

zakresie różnych źródeł finansowania (zarówno od strony dostępnych środków, jak i zaangażowanych 

stron). 

 

 

 

 

 

1.1. Nawiązanie do dokumentów strategiczno-programowych 
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 odnosząc się w swych 

założeniach do zidentyfikowanych problemów mieszkańców na zdegradowanych obszarach gminy, 

uwzględnia kontekst innych dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym (stanowiąc istotny element 

całościowej wizji rozwoju jednostki), a także regulujących działania w przedmiotowym obszarze  

na szczeblu regionalnym, krajowym oraz europejskim. W związku z tym, komplementarność z innymi 

działaniami oraz priorytetami wpływa na skuteczność i efektywność procesu rewitalizacji. 

 

L.P. NAZWA DOKUMENTU 
NAWIĄZANIE LPR-U  

DO ZAPISÓW DOKUMENTU STRATEGICZNEGO 

POZIOM EUROPEJSKI 

1 

Europa 2020 - Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu 

Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - 
wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, 
zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Ponadto, wpływa 
na osiągnięcie 3 z 5 celów głównych: 

1) Cel 1 - Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% 
wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lata.  

2) Cel 4 - Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza 
poprzez dążenie do zmniejszenia odsetka osób zbyt wcześnie 
kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie 
do co najmniej 40% osób w wieku 30-34 lat mających 
wykształcenie wyższe lub równoważne.  

3) Cel 5 - Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez 
ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie  
z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln 
obywateli. 

POZIOM KRAJOWY 

2 
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

Obszar Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: 
Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna: Cel 3 
Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz 
podniesienie konkurencyjności nauki; Kapitał Ludzki: Cel 6 Rozwój 
kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie 
„workfare state”;  
 
Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: 
Rozwój regionalny: Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów 
terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych;  
 
Obszar Efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny: CEL 
11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju.  
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3 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020  

(z perspektywą do 2030 r.) 

(Warszawa 2017) 

Głównym celem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest 

tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski 

przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, 

ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. 

Cele rewitalizacji wpisują się w 2 cel szczegółowy Strategii:  

Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 

Zrównoważony, w zakresie: 

poprawy dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na 

wyzwania demograficzne oraz wzrost i poprawa wykorzystania 

potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy. 

Oczekiwanym efektem realizacji Strategii w perspektywie 

długookresowej dla obywateli będzie wzrost ich dochodów oraz 

poprawa jakości życia, rozumiana jako stworzenie przyjaznych 

warunków bytowych, przede wszystkim dla rodzin; zapewnienie 

odpowiedniej jakości edukacji i szkoleń, podwyższających 

kwalifikacje i kompetencje obywateli; wzrost zatrudnienia i lepsze 

jakościowo miejsca pracy; poprawa dostępu do infrastruktury;  

Planowane efekty LPR w Gminie Boguchwała są zbieżne 
z oczekiwanymi efektami realizacji Strategii.  

4 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

wiejskie 

Cel główny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych 
regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla 
osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności 
w horyzoncie długookresowym. 
 

1) Cel 1 - Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 
(„konkurencyjność”) 

2) Cel 2 - Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 
marginalizacji obszarów problemowych („spójność”) 

3) Cel 3 - Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej 
i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 
ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”) 

5 
Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 

Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie  
z zasadami ładu przestrzennego, respektując zróżnicowane 
kulturowo i historycznie tradycje architektoniczne oraz w możliwie 
jak największym stopniu zachowującą walory naturalnego 
krajobrazu przyrodniczego. 
  

1) Cel 2 - Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne 
równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji 
funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania 
się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego 
wszystkich terytoriów.  

2) Cel 4 - Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 
osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska 
przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.  

3) Cel 6 - Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 
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6 Umowa Partnerstwa
3
 

Głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki, 
poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz poprawa 
efektywności administracji publicznej.  

1) Cel tematyczny 3 - Wzmacnianie konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego  
(w odniesieniu do EFRROW), finansowego, doradczego 
i szkoleniowego.  

2) Cel tematyczny 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach.  

3) Cel tematyczny 6 - Zachowanie i ochrona środowiska 
naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 
zasobami.  

4) Cel tematyczny 8 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości 
zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.  

5) Cel tematyczny 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 

7 
Strategia Rozwoju  

Kapitału Ludzkiego 2020 

Głównym celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania 
potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia 
i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, 
podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie 
obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy 
struktur administracyjnych państwa.  
 
1) Cel 3 - Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

8 
Strategia Rozwoju  

Kapitału Społecznego 2020 

Głównym celem jest wspieranie procesów i inicjatyw, które 
wzmacniają wolę działania obywateli na rzecz dobra wspólnego 
i przyczyniają się do wzmocnienia zaufania, jako jednego  
z podstawowych komponentów życia społecznego, 
gospodarczego i kulturowego. 
  
1) Cel 4 - Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału 

kulturowego i kreatywnego.  

9 
Strategia Rozwoju Społeczno- 

Gospodarczego Polski Wschodniej  
do roku 2020 

Głównym celem jest wzrost poziomu spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej całej Polski Wschodniej i każdego z jej 
województw w rozszerzonej Unii Europejskiej z uwzględnieniem 
zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju. 
 

1) Priorytet I - Oddziaływanie na poprawę jakości kapitału 
ludzkiego  

2) Priorytet II - Budowanie społeczeństwa informacyjnego 
opartego na wiedzy  

3) Priorytet III - Wspieranie gospodarki, wspieranie 
funkcjonowania MSP  

4) Priorytet VII - Konserwacja i wykorzystanie zasobów 
środowiska przyrodniczego oraz ochrona różnorodności 
biologicznej  

POZIOM REGIONALNY I SUBREGIONALNY 

                                                      
3
 Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach 

trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) 
w Polsce w latach 2014–2020. (grudzień 2015r.) 
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10 
Strategia Rozwoju 

Województwa  
Podkarpackie 2020 

Działania Programu Rewitalizacji wpisuje się w główny cel strategii 
jest „Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych 
i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju 
społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia 
mieszkańców”. 
 
Dziedzina działań strategicznych: SIEĆ OSADNICZA 
 
1) 3 CEL: Obszary wiejskie - wysoka jakość przestrzeni do 

zamieszkania, pracy i wypoczynku.  
 
Priorytet 3.4. Funkcje obszarów wiejskich. 
 
Kierunki działań: 
1. Rozwój infrastruktury technicznej umożliwiający 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 
2. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej służące 

zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych 
w kontekście procesu odnowy wsi. 

3. Modernizacja przestrzeni wiejskiej. 

11 
Plan Zagospodarowania  

Przestrzennego Województwa 
Podkarpackiego - Perspektywa 2030 

Dokument uwzględnia cele i priorytety określone w strategii 
rozwoju województwa, co z kolei przekłada się na kierunki 
zagospodarowania przestrzennego oraz politykę przestrzenną. 
Ustala m.in.: podstawowe elementy sieci osadniczej, obszary 
funkcjonalne, systemy obszarów chronionych, rozmieszczenie 
infrastruktury społecznej i technicznej, a także wymagania 
w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz dóbr kultury. 

12 
Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

 

Proces prowadzenia rewitalizacji na terenie Gminy jest zbieżny z 
nadrzędnym celem  wyznaczonym w ramach Strategii ZIT ROF tj. 
Rozwój społeczno-gospodarczy Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego  jako czynnik integrujący i podnoszący jakość życia 
mieszkańców. 
 
Cele strategiczne ujęte w LPR dla Gminy wpisują się w Cel 
rozwojowy ZIT 2 Podnoszenie jakości życia w ROF poprzez 
zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz 
rewitalizację przestrzeni publicznej. 
 

POZIOM GMINNY 

13 
Strategia Rozwoju  

Gminy Boguchwała  
na lata 2008-2017 

W opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2008-
2017 jako kluczowe zadanie kierunków rozwoju gminy zakłada się 
dążenie do „Wykorzystania istniejących zasobów endo  
i egzogenicznych dla stworzenia warunków postępu cywilizacyjnego 
i wzrostu społeczno-gospodarczego oraz zapewnienie 
wszechstronnego wielofunkcyjnego, zrównoważonego i trwałego 
rozwoju całej gminy” (str. 2). Takie podejście jest zbieżne z celami 
prowadzenia rewitalizacji na terenie Gminy Boguchwała. 
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14 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Boguchwała 

Cele rewitalizacyjne wpisują się w sformułowane uwarunkowania 
rozwoju Gminy Boguchwała. Studium wskazuje obszary,  
dla których Gmina Boguchwała zamierza sporządzić miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, które obejmują także 
tereny przewidziane do rewitalizacji, dla których „Ustala się 
obowiązek objęcia programem rewitalizacji” oraz wskazuje się na 
„Ustala się obowiązek objęcia programem rewitalizacji obszarów 
obejmujących zdegradowane obiekty i obszary o wysokich 
wartościach kulturowych (str. 21). 

15 
Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Boguchwała na lata 
2016-2025 

W opracowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Boguchwała na lata 2016-2025 cele rewitalizacyjne  
w zakresie zmian stanów kryzysowych w sferze społecznej znajdują 
korelację w 3 celach strategicznych: CS: przeciwdziałanie biedzie  
i ubóstwu (str.89) CS: przeciwdziałanie bezrobociu (str. 91) CS: 
przeciwdziałanie niebezpieczeństwu publicznemu (str. 96) 

 

2. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

Na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) charakterystyka Gminy Boguchwała została 

przygotowana w sześcioletnim horyzoncie czasowym, dla lat 2012-2015. Charakterystyka gminy składa się  

z analizy pięciu obszarów wyróżnionych zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Obejmują 

one kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe. 

Gmina Boguchwała to gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, powiecie 

rzeszowskim. Gmina leży pomiędzy 20º, a 21º długości geograficznej wschodniej i 50º szerokości 

geograficznej północnej. Pod względem fizyczno-geograficznym należy do obszaru Europy Środkowej, 

prowincji Karpaty i Podkarpacie, podprowincji - Zewnętrzne Karpaty, makroregionu - Pogórze Karpackie, 

mezoregionu - na granicy Przedgórza Rzeszowskiego i Pogórza Strzyżowskiego. Gmina stanowi 7,7% 

powierzchni powiatu rzeszowskiego. 
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Rysunek 1. Lokalizacja Gminy Boguchwała 
źródło: www.boguchwala.pl 

Gminę Boguchwała tworzy 10 miejscowości: miasto Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, 

Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień. Gmina Boguchwała obejmuje 

swoimi granicami obszar o łącznej powierzchni 8892,26 ha. Centralnym punktem gminy jest miasto 

Boguchwała, które pełni rolę ośrodka administracyjno-kulturowego gminy. 

Największą miejscowością gminy jest Niechobrz - zajmuje 17,78% ogólnej powierzchni gminy. 

Natomiast najmniejsza pod względem powierzchni jest miejscowość Zarzecze 2,90% ogólnej powierzchni 

gminy. 

 

Tabela 1. Powierzchnia poszczególnych miejscowości w Gminie Boguchwała, stan na 31.12.2015 r. 
źródło: Urząd Miejski w Boguchwale 

L.P. MIEJSCOWOŚCI POWIERZCHNIA [HA] % DO OGÓŁU 

1 Boguchwała 913,29 10,27 

2 Kielanówka  374,44 4,21 

3 Lutoryż  894,26 10,05 

4 Mogielnica  842,27 9,47 

5 Niechobrz  1581,59 17,78 

6 Nosówka  597,17 6,71 

7 Racławówka  645,69 7,26 

8 Wola Zgłobieńska  1478,1 16,62 
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L.P. MIEJSCOWOŚCI POWIERZCHNIA [HA] % DO OGÓŁU 

9 Zarzecze  257,99 2,90 

10 Zgłobień  1307,46 14,70 

GMINA OGÓŁEM  8892,26 100% 

 

Gmina graniczy z pięcioma Gminami:  

 Świlcza - północny zachód, 

 Rzeszów - północny wschód, 

 Lubenia - południowy wschód, 

 Czudec - południe,  

 Iwierzyce - zachód. 

 

2.1. Zjawiska społeczne 
 

Najbardziej istotnym w kontekście LPR zgodnie z ministerialnymi wytycznymi są zjawiska społeczne, 

a w szczególności takie kwestie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego oraz niewystarczający poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto do 

obszaru społecznego zostały przypisane również zagadnienia z zakresu demografii. 

 

2.1.1. Demografia 

 

W 2015 roku Gminę Boguchwała zamieszkiwało 19952 osób, co stanowi 11,85% ludności powiatu 

rzeszowskiego. W latach 2008-2015 liczba mieszkańców wzrosła o 8,6%. Ludność Gminy Boguchwała 

stanowią w 48,84% mężczyźni i w 51,16 % kobiety. 

Tabela 2. Liczba ludności w Gminie Boguchwała w latach 2012-2015 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

ROK MIASTO BOGUCHWAŁA OBSZAR WIEJSKI GMINY GMINA OGÓŁEM 

2012 5796 13414 19210 

2013 5865 13594 19459 

2014 5905 13706 19611 

2015 5971 13981 19952 

 

W przeważającej części ludności aż 70,11% Gminy Boguchwała zamieszkuje obszary wiejskie, 

pozostała część mieszka w mieście Boguchwała. 

Tabela 3. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Boguchwała na koniec roku 2014 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Boguchwale 

L.P. MIEJSCOWOŚCI LICZBA MIESZKAŃCÓW  % DO OGÓŁU 

1 Boguchwała 5823 29,69% 

2 Kielanówka  1507 7,68% 
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L.P. MIEJSCOWOŚCI LICZBA MIESZKAŃCÓW  % DO OGÓŁU 

3 Lutoryż  1645 8,39% 

4 Mogielnica  1253 6,39% 

5 Niechobrz  2897 14,77% 

6 Nosówka  1392 7,10% 

7 Racławówka  1487 7,58% 

8 Wola Zgłobieńska  1478 7,54% 

9 Zarzecze  563 2,87% 

10 Zgłobień  1566 7,99% 

GMINA OGÓŁEM  19611 100% 

 

Najliczebniejszą miejscowością Gminy jest miasto Boguchwała - 29,69% liczby mieszkańców Gminy, 

natomiast najmniejszą Zarzecze - 2,87% mieszkańców Gminy. Gęstość zaludnienia w Gminie wynosi 222 

osób/km2, jest to wartość wyższa od średniej wojewódzkiej wynoszącej 119 osób/km2. 

Wskaźnik przyrostu naturalnego w Gminie Boguchwała jest dodatni ale malejący. Wynosił  

(w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Gminy) w 2015 r. 1,7, a w 2014 r. 3,5. 

O zasobach ludnościowych świadczy nie tylko liczba ludności, lecz także struktura wiekowa. Gmina 

Boguchwała posiada stosunkowo dobrą strukturę demograficzną. W roku 2015 ponad 62% mieszkańców 

gminy stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. 

Tabela 4. Struktura wiekowa wg ekonomicznych kategorii wieku w Gminie Boguchwała w latach 2012-2015 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS - Bank Danych Lokalnych  

 2012 2013 2014 2015 

w wieku przedprodukcyjnym 3797 3844 3760 3949 

w wieku produkcyjnym 12195 12330 12458 12521 

w wieku poprodukcyjnym 3218 3285 3393 3482 

% udział w ogólnej liczbie mieszkańców 

w wieku przedprodukcyjnym 19,77% 19,75% 19,17% 19,79% 

w wieku produkcyjnym 63,48% 63,36% 63,53% 62,76% 

w wieku poprodukcyjnym 16,75% 16,88% 17,3% 17,45% 

 

Powyższa analiza wskazuje, że społeczeństwo gminy zaczyna się starzeć. Widoczny jest wzrost 

liczby osób w wieku poprodukcyjnym i spadek osób w wieku produkcyjnym. Wzrost liczy osób w wielu 

przedprodukcyjnym jest minimalny na poziomie 0,05%. 

W 2014 roku zarejestrowano 377 zameldowań ogółem, wymeldowań 204 w wyniku czego saldo 

migracji wynosi dla Gminy Boguchwała 173. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz 

zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6. 
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Zmiany w strukturze ludności stanowią wyzwanie dla nowej polityki rozwoju, w szczególności 

w zakresie wzmacniania atrakcyjności osadniczej i dostosowywania systemu świadczenia usług publicznych 

- głównie w obszarze polityki społecznej i edukacji. 

 

2.1.2. Rynek pracy - bezrobocie 

 

Bezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i chcących 

pracować nie znajduje żadnego zatrudnienia. W Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonująca 

innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 

obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, jeśli jest osobą 

niepełnosprawną, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu 

pracy, nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym 

albo zaocznym, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego 

powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.  

Cechą specyficzną polskiego bezrobocia jest stosunkowo niska aktywność bezrobotnych, 

zarejestrowanych, jako osoby poszukujące pracy, w podejmowaniu wysiłków na rzecz szybkiego 

formalnego zatrudnienia. Ponadto osłabienie aktywności w tym obszarze wynika często ze zbyt małej 

różnicy między możliwym do uzyskania zarobkiem z tytułu legalnego zatrudnienia, a wysokością zasiłku dla 

bezrobotnych, przy jednoczesnej możliwości zatrudnienia „na czarno”. Zjawisko bezrobocia stanowi jeden 

z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych, pociąga za sobą negatywne konsekwencje 

społeczne i ekonomiczne. 

Rysunek 2. Liczba bezrobotnych w Gminie Boguchwała w latach 2012-2015 
źródło: GUS 

 
 

Na wyżej zamieszczonym wykresie widać, iż liczba bezrobotnych w analizowanym okresie wzrosła. 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, na koniec 2015 r., na terenie gminy 

zarejestrowanych było 982 osoby, z czego tylko 104 osoby miały prawo do zasiłku. Ponad 80% osób 

bezrobotnych to osoby bezrobotne długotrwale (powyżej 12 miesięcy).  
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2.1.3. Pomoc społeczna 

 

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są 

w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna 

wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie  

w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie 

trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób 

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Głównymi celami pomocy społecznej jest: 

 zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania  

w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

 doprowadzenie (w miarę możliwości) do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, 

 integracja ze środowiskiem osób i rodzin wykluczonych społecznie, 

 zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym 

przemocą w rodzinie, 

 zapobieganie powstaniu trudnych sytuacji życiowych, których powstanie powodowałoby potrzebę 

korzystania z pomocy. 

 

Działaniami z zakresu pomocy społecznej w Gminie Boguchwała zajmuje się Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Jednostka ta wykonuje także zadania wynikające z innych niż ustawa o pomocy 

społecznej aktów prawnych. Należą do nich: 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

MOPS udziela pomoc finansową z tytułu: 

 ubóstwa, 

 sieroctwa, 

 bezdomności, 

 bezrobocia, 

 niepełnosprawności, 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

 przemocy w rodzinie, 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR) 

 18 

 alkoholizmu lub narkomanii, 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 
W obszarze wsparcia MOPS w Boguchwale w roku 2014 najważniejszym powodem udzielania 

pomocy społecznej było ubóstwo - pomoc z tego powodu otrzymało 419 osób. Stan ten na przestrzeni 

ostatnich trzech lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Podkreślić należy, że kolejnym, równie 

poważnym, powodem udzielania pomocy społecznej było bezrobocie - pomoc z tego powodu otrzymało 

301 osób.  

 

Kolejnym, trzecim motywem pomocy była długotrwała lub ciężka choroba. W tym wypadku liczba 

wspartych osób na przestrzeni lat 2013-2014 wzrosła o 8 jednostek, zatem kwestia pomocy staje się coraz 

bardziej poważna.  

 

Niepełnosprawność to powód przyznawania pomocy społecznej plasujący się na czwartym miejscu. 

W tym przypadku zauważa się spadek liczby osób w 2014 r. w stosunku do 2013 r. o 10 jednostek. 

 

2.1.4. Poziom kapitału społecznego 

 

Jednym z niezwykle istotnych elementów poddanych analizie w ramach sfery społecznej w Gminie 

Boguchwała jest poziom kapitału społecznego. Kapitał społeczny określa zdolność mieszkańców 

do działania wspólnotowego, współpracy i kooperacji, a także angażowania się w sprawy społeczności 

lokalnej. Istotną składową kapitału społecznego jest zaufanie, wyrażane zarówno w wymiarze między 

ludzkim, jak i w relacji mieszkańców do instytucji i organów administracji publicznej. 

Jako podstawowe wskaźniki partycypacji społecznej analizie statystycznej poddane zostały 

wskaźniki frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych. Z punktu widzenia interesów lokalnej 

społeczności bardziej istotne powinny być wybory samorządowe. Istotność tego głosowania przejawia się 

w bliskości przestrzennej i społecznej spraw i osób, których dotyczą. Zadania szczebla lokalnego 

w porównaniu do centralnych są bardziej konkretne i szczegółowe. Również problemy są bardziej 

techniczne i w inny sposób niż ogólnokrajowe, powinny interesować i poruszać mieszkańców. 

Poziomem aktywności kapitału społecznego jest także zaangażowanie mieszkańców w uczestnictwo 

w różnych formach oferowanych zajęć zarówno edukacyjnych jak i rekreacyjnych i innych kumulujących 

czynniki integrujące mieszkańców.  

Gmina Boguchwała współpracuje z Organizacjami pozarządowymi. Cele tej współpracy są 

następujące:  

 budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi służącego 

rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,  

 wspieranie inicjatyw, nowatorskich rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom 

społecznym oraz umożliwiających rozwiązywanie problemów społecznych,  

 budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację lokalnej społeczności oraz wspieranie 

wolontariatu. 
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Rysunek 3. Środki przekazane organizacjom pozarządowym w Gminie Boguchwała [2015] 

Źródło: Urząd Miejski w Boguchwale 

 

 

2.1.5. Przestępczość 

 

Istotnym wskaźnikiem warunkującym, jakość życia lokalnej społeczności jest także liczba 

przestępstw i wykroczeń. Przekłada się ona, bowiem na poczucie bezpieczeństwa, które z jednej strony 

może powodować poczucie dyskomfortu psychicznego mieszkańców, a z drugiej strony może prowadzić  

do dezintegracji społeczności lokalnych, powodując rezygnację z przebywania w przestrzeniach 

publicznych. 

Na terenie Gminy Boguchwała według danych Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie oraz 

Komisariatu Policji w Boguchwale największa liczba wykroczeń zarejestrowanych w RSOW (Rejestr Spraw  

o Wykroczenia) w okresie 2014/2015 r. została odnotowana w miejscowości Boguchwała (68 przestępstw 

oraz 48 wykroczeń) a najmniejsza w Mogielnicy. 

 

Liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych nieobejmujących zdarzeń drogowych oraz przestępstw  

gospodarczych z uwzględnieniem czynów karalnych osób nieletnich tj. do 17-tego roku życia 

SOŁECTWA 
STAN NA 31.12.2014 R. 

LICZBA PRZESTĘPSTW LICZBA WYKROCZEŃ 

1 Boguchwała 68 48 

2 Kielanówka 18 2 

3 Lutoryż 13 10 

4 Mogielnica 12 2 
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5 Niechobrz 19 12 

6 Nosówka 11 8 

7 Racławówka 18 13 

8 Wola Zgłobieńska 17 12 

9 Zarzecze 9 7 

10 Zgłobień 16 26 

GMINA OGÓŁEM 201 140 

Razem przestępstwa i wykroczenia: 341 

 

 

2.2. Zjawiska gospodarcze 
 

Kolejnym obszarem, który został wytypowany zgodnie z Wytycznymi do analizy jest obszar 

gospodarczy. Koncentruje się on na zjawiskach związanych z przedsiębiorczością oraz kondycją lokalnych 

przedsiębiorstw. 

W 2015 r. w Gminie Boguchwała było zarejestrowanych w rejestrze REGON 15574 podmiotów 

gospodarczych, a w 2014 r. 1510. 

Liczba zarejestrowanych firm wzrosła o 47 podmiotów (wzrost o 3,11%). Największa ilość 

podmiotów gospodarczych działała w branży budowlanej oraz handlu hurtowym i detalicznym. Brak jest 

podmiotów z zakresu górnictwa i wydobywania oraz organizacji i zespołów eksterytorialnych. Największą 

liczbę przedsiębiorstw stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Niewiele jest przedsiębiorstw średnich i małych. 

Głównymi pracodawcami na terenie Gminy są: 

 Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, 

 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki „CEREL”,  

 Urząd Miejski w Boguchwale, 

 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,  

 Zakłady Naprawy Samochodów w Boguchwale, 

 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Boguchwale, 

 Zakłady Nafty i Gazu w Nosówce.  

 

Wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, głównie były to podmioty gospodarcze  

w sektorze prywatnym. Dane te świadczą pozytywnie o rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy  

i wskazują na siłę potencjału sektora prywatnego gospodarki. Istotne jest również to, że jest to dalszy 

systematyczny wzrost w stosunku do lat poprzednich.  

 

Tabela 5. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON wg sektorów własnościowych 

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych 

GRUPA 2012 2013 2014 2015 

                                                      
4
 Dane GUS . 
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podmioty gospodarki narodowej - 
ogółem 

1411 1475 1510 1557 

sektor publiczny - ogółem 33 34 34 33 

sektor prywatny ogółem 1378 1441 1476 1520 

sektor prywatny - osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą 

1141 1221 1249 1285 

sektor prywatny - spółki handlowe 76 78 79 86 

sektor prywatny – spółki handlowe 
z udziałem kapitału zagranicznego 

13 11 11 12 

sektor prywatny - spółdzielnie 13 13 14 14 

sektor prywatny - fundacje    1 

sektor prywatny - stowarzyszenia 
i organizacje społeczne 

50 52 53 56 

 

W Gminie Boguchwała w 2015 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 

82,53% wszystkich podmiotów gospodarczych w gminie. 

W Gminie Boguchwała w 2015 r. wśród podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 

74% stanowiły podmioty „pozostałej działalności”, 25% przemysł i budownictwo oraz 1% rolnictwo, 

łowiectwo i rybactwo. 

Struktura podstawowych branż gospodarki Gminy Boguchwała [2015 r.] 

źródło: GUS 

 

 

 

 

2.4. Zjawiska środowiskowe 
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Ze względu na budowę geologiczną obszar Gminy cechuje się dość ciekawą i zróżnicowaną rzeźbą 

terenu, która w połączeniu z budową geomorfologiczną, stopniem zachowania i charakterem szaty 

roślinnej, strukturą użytków rolnych oraz zabytkami kultury materialnej decyduje o walorach 

krajobrazowych terenu. 

Wyraźnie czytelne jest także zróżnicowanie morfologiczne obszaru Gminy, której przeważająca 

część położona jest w granicach Pogórza Rzeszowskiego. Charakterystyczną cechą obszaru Gminy 

Boguchwała jest rzeźba wyżynna, z licznymi dolinami potoków, jarami i wąwozami. Znaczną jej część 

stanowią użytki rolne. Lasy zajmują około 11% powierzchni Gminy, w postaci szeregu mniejszych  

i większych kompleksów. Głównymi gatunkami drzewostanów omawianego obszaru są buk i jodła, 

występują one na około 58% powierzchni lasów państwowych i 50% powierzchni lasów niepaństwowych. 

Gmina Boguchwała leży w obszarze Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który 

zajmuje powierzchnię 14 312 ha i rozpościera się na terenie trzech powiatów. Obszar ten bardzo ciekawy 

krajobrazowo charakteryzuje się dużą różnorodnością ukształtowania powierzchni. Występują tu wąwozy 

lessowe, podmokłe łąki i spore kompleksy leśne. W jednym z nich niedaleko Czudca utworzono rezerwat 

„Wielki Las”, aby chronić starodrzew bukowy i stanowiska kłokoczki południowej. Tereny użytkowane 

rolniczo poprzecinane są śródpolnymi zadrzewieniem. Schronienie znajduje w nich wiele gatunków ssaków 

i ptaków, np. zające, bażanty, kuropatwy, a także mnóstwo owadów. 

Powietrze na terenie Gminy nie jest zanieczyszczone w ponadnormatywnym stopniu, jednak  

w porównaniu z innymi regionami województwa podkarpackiego jest ono bardziej zanieczyszczone,  

na co wpływa sąsiedztwo miasta Rzeszów i zlokalizowanych tam zakładów przemysłowych oraz większego 

natężenia komunikacyjnego.  

Na terenie Gminy Boguchwała znajduje się złoże ropy naftowej, zlokalizowane w rejonie wsi 

Nosówka. Dla złoża utworzony został obszar górniczy „Nosówka". Ropa z tego złoża jest ropą parafinową  

i bezsiarkową. Aktualnie jest wydobywana i przesyłana rurociągiem do kopalni usytuowanej w południowej 

części wsi Nosówka. Ropa jest sprzedawana do Rafinerii Ropy w Jaśle. W północnej części Gminy, na terenie 

wsi Kielanówka znajduje się złoże gazu ziemnego, dla którego został utworzony obszar górniczy 

„Kielanówka - Rzeszów l”. Na terenie Gminy znajdują się pokłady gliny do niedawna eksploatowane przez 

niewielkie cegielnie - obecnie niewykorzystywane. Są również udokumentowane pokłady gipsu oraz 

kamienia wapiennego - nie eksploatowane. 

 

2.5. Zjawiska przestrzenno-funkcjonalne 
 

Czwartym z wytypowanych obszarów są zjawiska przestrzenno-funkcjonalne, które charakteryzują: 

wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz stan tej infrastruktury, dostęp i jakość 

podstawowych usług, dostępność komunikacyjna. 

 

2.5.1. Sieć wodno-kanalizacyjna  

 

Wszystkie miejscowości Gminy Boguchwała posiadają zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci 

wodociągowej. Część z nich zaopatrywana jest z ujęcia powierzchniowego wody Rzeszów - „Zwięczyca”, 

część z ujęć wód podziemnych, zasilających gminne wodociągi. Miejscowości zasilane z ujęcia MPWiK  

to cześć miasta Boguchwała (północna i środkowa). Pozostałe miejscowości Gminy i część miasta 
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Boguchwała zasilane są z gminnej sieci wodociągowej. Obecnie na terenie Gminy funkcjonują 3 ujęcia wód 

podziemnych w: 

 Lutoryżu – cztery studnie głębinowe, 

 Woli Zgłobieńskiej – trzy studnie głębinowe, 

 Niechborzu-Góra – jedna studnia głębinowa. 

 

Sieć wodociągowa na terenie Gminy wynosi około 236,5 km. Na koniec 2014 roku stopień 

skanalizowania obszaru Gminy wynosił 82,7%. Wszystkie ścieki z terenu całej Gminy kierowane są do 

oczyszczalni miejskiej w Rzeszowie. 

2.5.2. Sieć gazowa  

 

Wszystkie miejscowości w Gminie Boguchwała mają zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci krajowej. 

Gaz ziemny używany jest w kuchenkach gazowych i urządzeniach grzewczych. Około 66% mieszkańców 

Gminy korzysta z sieci gazu ziemnego. Sieć na terenie Gminy składa się z 198 816 m gazociągu średniego 

ciśnienia oraz 5027 m niskiego ciśnienia. Według danych na koniec 2014 r. liczba czynnych przyłączy 

gazowych zasilających budynki mieszkalne wynosi: część miejska 1093 szt., część wiejska 3238 szt. 

 

Tabela 6. Korzystający z instalacji w % ogółu mieszkańców w Gminie Boguchwała w 2015 roku  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS – Bank Danych Lokalnych 

WYSZCZEGÓLNIENIE  
(OGÓŁEM) 

WARTOŚĆ W %  
OGÓŁU MIESZKAŃCÓW 

WARTOŚĆ W %  
OGÓŁU MIESZKAŃCÓW 

OBSZAR MIEJSKI OBSZAR WIEJSKI 

wodociąg 92,5 99,4 89,5 

kanalizacja 82,8 94,4 77,8 

gaz 85,6 97,0 80,7 

 

Ogółem dostępność do infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, gaz) jest na obszarach 

wiejskich mniejsza niż na obszarze miejskim.  

 
 

 

3. WYZNACZANIE OBSZARÓW KRYZYSOWYCH IDENTYFIKACJA 

ZRÓŻNICOWANIA WEWNĄTRZGMINNEGO 

 

3.1. Metodologia wyboru obszaru zdegradowanego i obszaru  

do rewitalizacji  
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W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opracowano Diagnozę, która 

została przeprowadzona na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych pozyskanych z: Urzędu 

Miejskiego w Boguchwale, Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Boguchwale, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie  

i Komisariatu Policji w Boguchwale. Ponadto w Diagnozie wykorzystano wyniki badań ankietowych 

mieszkańców i liderów lokalnych dotyczących oceny jakości życia i kluczowych problemów, postrzeganych 

przez mieszkańców. 

Na potrzeby analizy czynników określających stan kryzysowy, do zdiagnozowania przyjęto sołectwa5 

jako jednostki urbanistyczne umożliwiające porównanie wewnątrzgminnego stopnia zróżnicowania 

poszczególnych wskaźników degradacji6. 

Biorąc pod uwagę, że rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie, jakości życia 

mieszkańców, uznano, że kwestie społeczne mają kluczowe i nadrzędne znaczenie dla wyznaczania obszaru 

zdegradowanego.  

Dla wyznaczonych obszarów przeprowadzono diagnozę wskaźników opisujących negatywne 

zjawiska społeczne znacząco odczuwalne na terenie Gminy Boguchwała takie jak: zakres korzystania z 

pomocy społecznej, ubóstwo, przestępczość, niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, 

niewielka dostępność podstawowych usług w dziedzinie oświaty, zdrowia, kultury oraz saldo migracji 

mieszkańców będąca następstwem emigracji młodych mieszkańców z terenu Gminy. 

Tabela 7.Wykaz wybranych kryteriów oceny i wskaźników zjawisk społecznych do wyznaczania obszarów zdegradowanych
7
 

ZMIENNA OPIS ZMIENNEJ METODOLOGIA ŹRÓDŁO DANYCH 

DEMOGRAFIA 

Saldo migracji na pobyt stały w 
przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca 
zamieszkania 

Wskaźnik wyliczono, jako iloraz, iloczynu 
różnicy między liczbą zameldowań  
w miejscowości, a liczbą wymeldowani  
w miejscowości pomnożony przez 100  
i liczby mieszkańców miejscowości 
 
Wsk.deg.miej. =  
((Lzam – Lwym) *100)/ Lmm 

Urząd Miejski 
w Boguchwale  

stan na 31.12.2014 r. 

RYNEK PRACY 

Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych  
w liczbie ludności  

w wieku produkcyjnym  
wg miejsca zamieszkania 

Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu 
udziału bezrobotnych zarejestrowanych 
ogółem w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym w miejscowości pomnożony 
przez 100% i liczby mieszkańców 
miejscowości  
 
Wsk.deg.miej.=(Lobm*100%)/Lbm 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Rzeszowie  

stan na 31.12.2014 r. 

                                                      
5 Dla usystematyzowania zbierania danych przyjęto sołectwo, jako najmniejszą jednostkę poddawaną analizie 
i najłatwiejszą do przebadania przez dostawców danych. 
6 Wskaźniki określone w wytycznych MR (w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 
dokument przyjęty w dniu 2 sierpnia 2016r.) opisujące negatywne zjawiska społeczne: poziom bezrobocia, ubóstwa, 
przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu 
publicznym i kulturalnym. 
7 wskaźniki dla ujednolicenia brano pod uwagę z 2014r. 
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POMOC SPOŁECZNA 

Liczba osób korzystających   
ze świadczeń pomocy 

społecznej w przeliczeniu  
na 100 osób wg miejsca 

zamieszkania 

Wskaźnik wyliczono jako iloraz iloczynu 
liczby osób korzystających z zasiłków 
pomocy społecznej w miejscowości 
pomnożony przez 100 i liczby  
mieszkańców miejscowości 
 
Wsk.deg.miej.=(Lz*100)/Lmm 

Miejski Ośrodek  
Pomocy Społecznej 

w Boguchwale 
stan na 31.12.2014r. 

EDUKACJA 
Wyniki egzaminów  

6-klasisty 
 

Urząd Miejski 
w Boguchwale  

stan na 31.12.2014 r. 

BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE 

Liczba stwierdzonych 
przestępstw ogółem  

w przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca 

zamieszkania 

Wskaźnik wyliczono jako iloraz 
przestępstw i wykroczeń w miejscowości 
pomnożony przez 100 i liczby 
mieszkańców miejscowości 
 
Wska.deg.miej.= (Lzpg*100)/lms 

Komenda Miejska 
Policji Rzeszowie i 

Komisariat Policji w 
Boguchwale  

stan na 31.12.2014 r. 

INTEGRACJA 
SPOŁECZNA 

Frekwencja w wyborach do 
organów stanowiących 
jednostek samorządu 

terytorialnego: rady gminy, na 
terenie województwa 

podkarpackiego 

Wskaźnik wyliczono jako iloczyn ilorazu 
udziału osób w głosowaniu w miejscowości 
podzielony przez liczbę wyborców  
w miejscowości i liczby 100 
 
Wska.deg.miej.= (Logm/Lwybm)*100 

Państwowa  
Komisja Wyborcza 

stan na 31.12.2014 r. 

 

Jednostki urbanistyczne, dla których wskaźnik syntetyczny społeczny jest gorszy niż średnia dla całej 

gminy może być potencjalnie uznany za zdegradowany, pod warunkiem występowania na nim, co najmniej 

jednego z następujących negatywnych zjawisk:  

1) gospodarczych - w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw, lub  

2) środowiskowych - w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub  

3) przestrzenno-funkcjonalnych - w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub 

ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów 

publicznych, lub  

4) technicznych - w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz nie funkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska. 

 

Tabela 8.Wykaz wybranych kryteriów oceny i wskaźników zjawisk gospodarczych, przestrzenno- funkcjonalnych,  
środowiskowych i technicznych do wyznaczania obszarów zdegradowanych 

ZMIENNA OPIS ZMIENNEJ METODOLOGIA  ŹRÓDŁO DANYCH 
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ZMIENNA OPIS ZMIENNEJ METODOLOGIA  ŹRÓDŁO DANYCH 

PODMIOTY 
GOSPODARCZE 

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych  

w rejestrze REGON  
w przeliczeniu na 100 osób  

wg faktycznego miejsca 
zamieszkania 

Wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby 
zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w miejscowości 
pomnożony przez 100 i liczby 
mieszkańców miejscowości 
 
Wska.deg.miej.= (lzpg*100)/lmm 

Urząd Miejski 
w Boguchwale  

stan na 31.12.2014 r. 

UWARUNKOWANIA 
PRZESTRZENNE 

Liczba budynków mieszkalnych 
zamieszkałych, wybudowanych  

przed rokiem 1989 w relacji  
do ogólnej liczby budynków 
mieszkalnych zamieszkałych 

Wskaźnik wyliczono jako iloczyn ilorazu 
liczby budynków wybudowanych przed 
1989 miejscowości i liczby budynków 
ogółem w miejscowości oraz liczby 
100% 
 
Wska.deg.miej.= (Lb1989/Lbo)*100% 

Urząd Miejski 
w Boguchwale  

stan na 31.12.2014 r. 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

Odsetek ludności  
korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej 

Wskaźnik wyliczono jako  
iloraz iloczynu osób korzystających  
z sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
pomnożony przez 100% i liczby 
mieszkańców miejscowości  
 
Wsk.deg.miej.= (Losk*100%)/Lmm 

Urząd Miejski 

w Boguchwale  

stan na 31.12.2014 r. 

 

3.2. Diagnoza zjawisk negatywnych 

 

3.2.1. Wskaźniki społeczne 

 

Kluczowa z punktu widzenia rewitalizacji SFERA SPOŁECZNA została poddana analizie, dzięki której 

wyprowadzono wskaźniki pokazujące kondycję poszczególnych jednostek statystycznych. Wartość 

wskaźników wyprowadzono z liczby bezwzględnej osób w poszczególnych kategoriach, którą przeliczono na 

100 mieszkańców poszczególnych jednostek urbanistycznych oraz całej Gminy. Umożliwia to porównanie 

wartości wskaźnika pomiędzy jednostkami oraz w stosunku do wartości średniej dla całej Gminy 

Boguchwała. 

 

DEMOGRAFIA 

Ze względu na proces starzenia się społeczeństwa w Gminie Boguchwała widoczny na przestrzeni 

ostatnich 4 lat (2012-2015) spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz wzrost 

liczby osób w wieku poprodukcyjnym, problemy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa 

zostały poddane analizie poprzez jeden wskaźnik z tej dziedziny: 

 saldo migracji na pobyt stały - stanowi obok przyrostu naturalnego jeden z najważniejszych 

czynników kształtujących liczbę ludności. W analizowanych miejscowościach tylko 3 miejscowości 

w Gminie charakteryzują się wyższym niż średnia w Gminie, przy czym największe salo dodatnie 

migracji obserwuje się w miejscowości Kielanówka. 

RYNEK PRACY - BEZROBOCIE 
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Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, na koniec 2014 r., na terenie gminy 

zarejestrowanych było 966 osób, z czego 529 osób to osoby bezrobotne długotrwale (powyżej 12 

miesięcy). Wśród osób bezrobotnych 296 (tj. 30,6% ogółu bezrobotnych) mieszka w mieście Boguchwała,  

a 657 osób (tj. 69,4% ogółu bezrobotnych) mieszka na obszarach wiejskich Gminy.  

Wśród miejscowości wiejskich Gminy Boguchwała największa liczba bezrobotnych mieszka 

w miejscowości Niechobrz (163 osób tj. 24,81% ogółu mieszkańców obszarów wiejskich), Zgłobień 79 osób 

(12,02% ogółu mieszkańców obszarów wiejskich ) oraz Wola Zgłobieńska (75 osób tj. 11,41% ogółu 

mieszkańców obszarów wiejskich). 

Liczebność wszystkich analizowanych kategorii bezrobotnych na przestrzeni lat 2012-2015 uległa 

niewielkiemu zwiększeniu (1,87%) co uwarunkowane było ogólnym spadkiem liczby osób zarejestrowanych, 

jako bezrobotne. Analizując liczbę bezrobotnych w liczbie mieszkańców ogółem należy zauważyć, iż 

stanowią  oni w Gminie 7,8% mieszkańców w wieku produkcyjnym i odniesieniu do miejscowości 

najliczniejszą grupę w liczbie ogółu mieszkańców miejscowości zamieszkują Boguchwałę (10,3%), Zarzecze 

(9,8%) oraz Niechobrz (9,4%). 

POMOC SPOŁECZNA 

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego wzięto pod uwagę także liczbę osób korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej w Gminie Boguchwała. Wskaźnik ten świadczy o pogarszającej  

lub polepszającej się sytuacji społecznej informując pośrednio o natężeniu problemów społecznych 

związanych z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezrobociem, jako czynnikami kształtującymi trudną 

sytuację życiową osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, mówi o skali tego zjawiska i obrazuje 

sytuację materialno-bytową ludności danego sołectwa. W badanym okresie negatywnie pod względem 

omawianych wskaźników wyróżniały się sołectwa: Nosówka, Zarzecze i Lutoryż. 

Tabela 9.Zestawienie wskaźników zjawisk społecznych do wyznaczania obszarów zdegradowanych demografia, rynek pracy, pomoc 
społeczna 

 DEMOGRAFIA RYNEK PRACY POMOC SPOŁECZNA 

Jednostka urbanistyczna 

Saldo migracji na pobyt stały 
w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca 
zamieszkania 

Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku 
produkcyjnym wg miejsca 

zamieszkania 

Liczba osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej 
w przeliczeniu na 100 osób wg 

miejsca zamieszkania 

Boguchwała -0,13 1 10,3% 1 6,37 0 

Kielanówka 4,84 0 6,0% 0 4,11 0 

Lutoryż 0,96 0 8,2% 1 6,90 1 

Mogielnica 0,07 1 6,4% 0 5,83 0 

Niechobrz 0,31 1 9,4% 1 6,20 0 

Nosówka 0,57 1 6,6% 0 10,92 1 

Racławówka 0,80 1 6,7% 0 6,52 0 

Wola Zgłobieńska 0,47 1 8,3% 1 5,80 0 

Zarzecze 1,42 0 9,8% 1 7,70 1 

Zgłobień 0,31 1 8,6% 1 6,50 0 

 0,96 Degradacja 8,03% Degradacja 6,69 Degradacja 
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Gmina ogółem - 
WARTOŚĆ 

REFERENCYJNA 

wartość 
wartości 

poniżej ref. 

Gmina ogółem - 
WARTOŚĆ 

REFERENCYJNA 

wartość 
powyżej 

wartości ref. 

Gmina ogółem - 
WARTOŚĆ 

REFERENCYJNA 

wartość 
powyżej 

wartości ref 

 

POZIOM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA 

 Integracja społeczna  

Dla dopełnienia analizy zjawisk społecznych diagnozie poddano także Integrację społeczną 

mierzoną aktywnością mieszkańców w uczestniczeniu w życiu społecznym. Poziom aktywności mierzony 

aktywnością obywatelską i uczestnictwem w życiu publicznym poprzez udział w wyborach ogółem w gminie 

jest na niskim poziomie (43,19%) . 

 Bezpieczeństwo publiczne. 

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych kryteriów oceny obszaru, w którym się żyje, 

pracuje i spędza czas. Przestępczość stanowi ważny czynnik wpływający, na jakość życia mieszkańców.  

Dla diagnozy wykorzystano informacje dotyczące liczby przestępstw: przestępstw i wykroczeń 

stwierdzonych nie obejmujących zdarzeń drogowych oraz przestępstw gospodarczych z uwzględnieniem 

czynów karalnych osób nieletnich tj. do 17-tego roku życia, których największa liczbę odnotowano w 

miejscowości Boguchwała (68 przestępstw) , najmniejszą w Zarzeczu (9 przestępstw), ale liczba ogółem w 

przeliczeniu na 100 osób waha się od 1,12 (miejscowość Mogielnica) do 2,84 (miejscowość Zarzecze). 

 Poziom edukacji na przykładzie egzaminów szóstoklasistów: egzamin jest powszechny  

i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Analiza wskaźnika 

pokazuje dużą rozpiętość w wynikach od 70,1% do 82,65%. 

Tabela 10..Zestawienie wskaźników zjawisk społecznych do wyznaczania obszarów zdegradowanych integracja społeczna, 
bezpieczeństwo, edukacja. 

  INTEGRACJA SPOŁECZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE EDUKACJA 

Jednostka 
urbanistyczna 

Frekwencja w wyborach do 
organów stanowiących 
jednostek samorządu 

terytorialnego: rady gminy, na 
terenie województwa 

podkarpackiego) 

Liczba stwierdzonych 
przestępstw ogółem w 

przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca 

zamieszkania 

Wyniki egzaminów  
6-klasisty 

Boguchwała 46,91% 0 2,00 1 77,45 1 

Kielanówka 35,57% 1 1,33 0 78,3 0 

Lutoryż 43,13% 1 1,40 0 70,1 1 

Mogielnica 40,35% 1 1,12 0 79,1 0 

Niechobrz 43,46% 0 1,37 0 79,2 0 

Nosówka 43,41% 0 1,36 0 77,45 1 

Racławówka 38,24% 1 2,08 1 81,45 0 

Wola 
Zgłobieńska 

44,34% 0 1,96 1 76,35 1 

Zarzecze 50,00% 0 2,84 1 78,05 0 

Zgłobień 46,47% 0 2,68 1 82,65 0 

 43,19% Degradacja 1,81 Degradacja 78,01% Degradacja 
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Gmina 
ogółem - 

WARTOŚĆ 
REFERENCYJNA 

wartość 
wartości poniżej 

ref. 

Gmina 
ogółem - 

WARTOŚĆ 
REFERENCYJNA 

wartość powyżej 
wartości ref. 

Gmina 
ogółem - 

WARTOŚĆ 
REFERENCYJNA 

wartość 
wartości 

poniżej ref. 

źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natężenie niekorzystnych zjawisk: SFERA SPOŁECZNA   

 

 

3.2.2. Wskaźniki gospodarcze 

 

Zgodnie ze wskaźnikami uwzględnionym w Wytycznych, sytuacja kryzysowa w danym obszarze 

może być również związana z niskim poziomem przedsiębiorczości na analizowanym terenie. Dobrze 

rozwinięta sfera działalności gospodarczej jest wypadkową wielu czynników: począwszy od kapitału 

ludzkiego, przez położenie gminy, na wsparciu władz lokalnych kończąc.  
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Poziom przedsiębiorczości jest mierzony liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób. 

Wskaźnik przedsiębiorczości w sołectwach w 2014 roku wahał się od blisko 2,8 podmiotów (miejscowość 

Wola Zgłobieńska) do 8,2 (miejscowość Racławówka) podmiotów na 100 osób (mieszkańców sołectwa); 

Jednostka 
urbanistyczna 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca zamieszkania 

Boguchwała 5,6 0 

Kielanówka 4,3 1 

Lutoryż 3,9 1 

Mogielnica 3,5 1 

Niechobrz 4,2 1 

Nosówka 6,2 0 

Racławówka 8,2 0 

Wola Zgłobieńska 2,8 1 

Zarzecze 6,5 0 

Zgłobień 3,3 1 

 4,9 Degradacja 

wartość wartości 
poniżej ref 

Gmina ogółem  

- WARTOŚĆ 

REFERENCYJNA 

 
źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych 

 

Natężenie niekorzystnych zjawisk: SFERA GOSPODARCZA 
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3.2.3. Wskaźniki uwarunkowania przestrzenne (techniczne) 

 

Analiza stanu technicznego zabudowy znajdującej się na terenie Gminy Boguchwała pokazuje 

degradację stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym. Udział 

budynków mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków mieszkalnych jest 

widoczny w każdej miejscowości Gminy. W 6 miejscowościach ich ilość przekracza daną referencyjna dla 

Gminy tj.65,23 % ogólnej liczby budynków mieszkalnych. 

 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych,  
wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby  

budynków mieszkalnych zamieszkałych 

Boguchwała 71,26% 1 

Kielanówka 44,25% 0 

Lutoryż 64,67% 0 

Mogielnica 51,44% 0 

Niechobrz 85,31% 1 

Nosówka 71,11% 1 

Racławówka 57,20% 0 

Wola Zgłobieńska 67,26% 1 

Zarzecze 65,45% 1 

Zgłobień 74,34% 1 

 

65,23% 

Degradacja 

wartość wartości powyżej ref Gmina ogółem  

- WARTOŚĆ REFERENCYJNA 

 

 

Natężenie niekorzystnych zjawisk: uwarunkowania przestrzenne (sfera techniczna) 
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3.2.4. Wskaźniki środowiskowe 

Wskaźniki opisujące sferę środowiskową pokazują, jaki procent sołectw jest wyposażony w sieć  

kanalizacyjną. 

W całej Gminie jest wysoki stopień wyposażenia w infrastrukturę kanalizacyjną. Nieliczne 

miejscowości (Wola Zgłobieńska, Niechobrz, Zgłobień, Racławówka) mają niższe wskaźniki niż pozostałe 

miejscowości w zakresie dostępności ludności do sieciowej infrastruktury kanalizacyjnej. 

 

 
 

 
Jednostka  

urbanistyczna 
Odsetek ludności korzystającej  

z sieci kanalizacyjnej 

Boguchwała 88,71% 0 

Kielanówka 84,75% 0 

Lutoryż 81,85% 0 

Mogielnica 81,20% 0 

Niechobrz 75,31% 1 

Nosówka 84,92% 0 

Racławówka 78,40% 1 

Wola Zgłobieńska 52,02% 1 

Zarzecze 87,96% 0 

Zgłobień 71,27% 1 

 

78,64% 
Degradacja 

wartość 
wartości 

poniżej ref 

Gmina ogółem -
WARTOŚĆ 

REFERENCYJNA 
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Natężenie niekorzystnych zjawisk: ochrona środowiska (kanalizacja) 

 

Dodatkowo diagnozę wzbogacono o analizę treści raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie: Roczna ocena, jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport  

za rok 2015. Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1031) określono wartości kryterialne w powietrzu, tj.: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, 

benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5 oraz arsenu, kadmu, niklu, ołowiu  

i benzo(a)pirenu w pyle PM10 (w kryterium ochrony zdrowia), a także dwutlenku siarki, tlenków azotu  

i ozonu (w kryterium ochrony roślin). Wskazuje on na przekroczenie emisji PM10 oraz PM2,5 (emisja pyłu 

zawieszonego o najdrobniejszych frakcjach mogących łatwo przedostać się do dróg oddechowych)  

z palenisk lokalnych. 

Łącznie w województwie podkarpackim wyznaczono 44 obszarów przekroczeń w zakresie 

dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10 na obszarze 26 gmin, obejmujących swoim zasięgiem 222,1 

km2 (1,2% województwa podkarpackiego). Obszary przekroczeń średniodobowego poziomu 

dopuszczalnego pyłu PM10 wystąpiły na terenie gmin: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Tyczyn, Krasne  

i Boguchwała (4,7 km2)8. 

Mieszkańcy Gminy Boguchwała są narażeni na emisję pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2.5. 

Wysokie stężenie pyłów zawieszonych ma wpływ na zachorowalność mieszkańców na choroby układu 

oddechowego, alergie oraz choroby nowotworowe. Częstsze zapadanie na choroby układu oddechowego 

wiąże się z większą liczbą porad udzielanych przez lekarzy oraz istotnym zagrożeniem dla życia  

i zdrowia mieszkańców. 

Obszary przekroczeń w zakresie stężenia dobowego pyłu PM10 - Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego  

poziomu dopuszczalnego pyłu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. – wyniki modelowania 

 

                                                      
8
 Stan środowiska w powiecie rzeszowskim w 2015 roku - WIOŚ Rzeszów  
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Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 wykazały 

występowanie stężenia średniorocznego pyłu PM2,5 w przedziale 5,7-20,2 μg/m3 tj. 23-81% wartości 

dopuszczalnej. 

 
 

Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. 
 

 

 

Można zauważyć znaczący udział mieszkalnictwa indywidualnego i transportu indywidualnego  

w emisji badanych substancji, w tym także - CO2e. Sektor mieszkalnictwa emituje blisko 40,00% dwutlenku 

węgla - wynika to z niekorzystnej sytuacji ekonomicznej mieszkańców, która prowadzi do konieczności 
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ograniczania wydatków, w tym również na ogrzewanie. W związku z powyższym do ogrzewania często 

stosowany jest niskiej jakości węgiel. Jednym z istotnych emitentów Odpowiedzialnych za emisję CO2 jest 

także Gmina Boguchwała, której bilans emisji CO2 wynosi 155 597,21 MgCO2e/rok9. 

 

3.3. Wybór obszaru zdegradowanego wraz z uzasadnieniem 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji 

na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

O obszarze problemowym możemy mówić w sytuacji, gdy na danym terenie stan kryzysowy 

występuje nie tylko w odniesieniu do sfery architektoniczno-urbanistycznej czy przestrzennej danego 

obszaru, lecz związany jest przede wszystkim ze sferą społeczną i gospodarczą, warunkującą funkcjonalność 

terenu. Podstawowym kryterium wyznaczenia obszaru, jako „kryzysowego” i wskazania go do działań  

z zakresu rewitalizacji powinien być fakt, iż sytuacja zastana jest tam gorsza niż średnia dla gminy oraz przy 

uwzględnieniu wartości referencyjnych. 

W rozdziale 3.3. zaprezentowano wyniki analizy porównawczej obszarów problemowych. 

Porównania dokonano przede wszystkim w oparciu o metodologię i wskaźniki określone w Wytycznych 

Ministra Rozwoju, w tym także ustawie o rewitalizacji (art. 10 ustawy o rewitalizacji) oraz wskaźników 

określonych w Instrukcji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie rewitalizacji w ramach RPO WP 2014-2020. Zgodnie z 

przyjętą metodologią do obszaru zdegradowanego włączone mogą być wszystkie te miejscowości , których 

wskaźnik natężenia zjawisk kryzysowych w sferze społecznej jest wyższy niż średnia dla Gminy  oraz dla 

których zidentyfikowano (na zasadzie 0-1) przynajmniej jedno negatywne zjawisko w przynajmniej jednej z 

4 sfer (gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej).  

Przy czym dla sfery społecznej, która ma istotne znaczenie dla wyznaczania obszarów kryzysowych 

wartości wskaźnika degradacji, w którym występują największe nieprawidłowości (wskaźnik zaznaczono 

kolorem szarym tabela  9 i 10 .s.28) przemnożono przez wagę o wartości 3.  

W celu obliczenia wyniku końcowego zestawiono wszystkie dane w zbiorczej tabeli wynikowej dla 

sfery społecznej oraz zbiorczej tabeli wynikowej dla pozostałych sfer.  

Tabela 11. Wartości wskaźnika degradacji dla zjawisk społecznych 

                                                      
9
 Plan gospodarki niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Projekt s.40-41 
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Boguchwała 8 3 3 0 1 0 1 

Kielanówka 3 0 0 0 0 3 0 

Lutoryż 6 0 1 1 0 1 3 

Mogielnica 2 1 0 0 0 1 0 

Niechobrz 2 1 1 0 0 0 0 
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źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych 

 

Na podstawie uzyskanych wskaźników dla zakresu społecznego, jako obszary koncentracji 

problemów społecznych można wytypować następujące sołectwa: Boguchwała, Lutoryż , Nosówka 

i Zarzecze. 

W wymienionych sołectwach na uwagę zasługiwały problemy związane z potrzebą korzystania  

ze środków pomocy społecznej, bezrobociem, ubóstwem. Niepokojąca jest kwestia związana 

z  niekorzystnymi zmianami demograficznymi a szczególnie wysoką migracja z Gminy osób młodych 

co przekłada się  na stale rosnący poziom udziału osób starszych w liczbie ludności Gminy.  

Tabela 12. Wartości wskaźnika degradacji – sfera gospodarcza, przestrzenna, środowiskowa 
 

 
Razem wskaźnik 

degradacji 
Gospodarcza 

Uwarunkowania 
przestrzenne 

Środowisko 

Boguchwała 1 0 1 0 

Kielanówka 1 1 0 0 

Lutoryż 1 1 0 0 

Mogielnica 1 1 0 0 

Niechobrz 3 1 1 1 

Nosówka 1 0 1 0 

Racławówka 1 0 0 1 

Wola Zgłobieńska 3 1 1 1 

Zarzecze 1 0 1 0 

Zgłobień 3 1 1 1 

źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych 

Opierając się na tak przeprowadzonym postępowaniu badawczym możliwe było wyznaczenie 

obszarów zdegradowanych, które charakteryzują się występowaniem negatywnych zjawisk, w pierwszej 

kolejności w oparciu o czynniki społeczne, a następnie pozostałe oraz biorąc pod uwagę  wartość zbiorczą 

wskaźnika degradacji. 

Dla obszaru zdegradowanego w Gminie Boguchwała  wskaźnik degradacji powinien być gorszy niż 

średnia dla Gminy  czyli 5,710. 

Tabela 13Wskaźniki degradacji poszczególnych sołectw 

Sołectwo 
Razem wskaźnik 

degradacji 

Boguchwała 9 

Kielanówka 4 

Lutoryż 7 

                                                      
10

 Obliczono jako [wskaźnik degradacji/ l. miejscowości =57/10=5,7] 

Nosówka 5 1 0 3 0 0 1 

Racławówka 3 1 0 0 1 1 0 

Wola 
Zgłobieńska 4 

1 1 0 1 0 1 

Zarzecze 5 0 1 1 3 0 0 

Zgłobień 3 1 1 0 1 0 0 
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Mogielnica 3 

Niechobrz 5 

Nosówka 6 

Racławówka 4 

Wola Zgłobieńska 7 

Zarzecze 6 

Zgłobień 6 

Średni wskaźnik degradacji dla 
Gminy Boguchwała  

5,7 

 

Analizując wyniki analizy porównawczej obszarów problemowych w Gminie Boguchwała 

wyznaczono obszary zdegradowane cechujące się występowaniem zjawisk negatywnych, w których 

koncentracja jest znacznie wyższa niż średnia dla Gminy . 

Są to miejscowości: 

 Boguchwała - wskaźnik degradacji wynosi łącznie 9 

 Lutoryż wskaźnik degradacji wynosi łącznie 7 

 Wola Zgłobieńska - wskaźnik degradacji wynosi łącznie 7 

 Nosówka -wskaźnik degradacji wynosi łącznie 6 

 Zarzecze - wskaźnik degradacji wynosi łącznie 6 

 Zgłobień - wskaźnik degradacji wynosi łącznie 6 

 

 

 

 

 

 

 Obszary zdegradowane –Gmina Boguchwała  
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4. CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH  

 

4.1. Wskazanie obszaru do rewitalizacji wraz z uzasadnieniem. 
 

Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz badań ilościowych i jakościowych 

obecnej sytuacji w Gminie Boguchwała, a także oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności wyrażone 

podczas warsztatów rewitalizacyjnych, doprowadziły do wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na terenie 

gminy, który cechuje się szczególną kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, ale także potencjałem 

endogenicznym11, dzięki któremu obszar ten jest istotny dla rozwoju lokalnego12. 

 

Dla wyznaczenia zasięgu obszaru rewitalizacji kierowano się przesłankami wynikającymi 

z Wytycznych Ministerstwa w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020: obszar 

rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk; obszar rewitalizacji to obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego; obszar 

rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% gminy oraz nie może być zamieszkiwany przez 

więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

Dla Gminy Boguchwała obszar rewitalizacji został wyznaczony w miejscowości Boguchwała: zajmuje 

powierzchnię 913,29 ha ( tj. 10,27% powierzchni gminy) i jest zamieszkały przez 5823 osoby ( tj. 29,69% 

mieszkańców gminy). 

                                                      
11

 Mówiąc o potencjale rozwojowym należy zauważyć, iż bieg procesów innowacyjnych zależny jest od endogenicznych, wewnętrznych cech 

regionu, które wynikają z jego możliwości społeczno-gospodarczych, efektywności działań władz publicznych czy sytuacji przestrzennej. 
12

 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji – „DELIMITACJA KROK PO KROKU  Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji -  MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA” str.53 
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4.1.1. Obszary rewitalizacji -POGŁĘBIONA DIAGNOZA 

 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje swym zasięgiem granice miasta Boguchwała, które 

będąc siedzibą władz Gminy, stanowi centrum społeczno-gospodarcze. Z uwagi na to, że jest to główny 

ośrodek gminy, dominują tutaj funkcje centrotwórcze: publiczne, usługowe, handlowe, edukacyjne, 

kulturalne, rekreacyjne i mieszkaniowe. W obszarze rewitalizacji znajdują się ważne szlaki komunikacyjne: 

miasto Boguchwała znajduje się przy drodze krajowej numer 19 wiodącej w kierunku granicy państwa 

polskiego ze Słowacją i przejścia granicznego w Barwinku. Ważne znaczenie ma również położenie miasta 

Boguchwała na obrzeżach miasta Rzeszowa, będącego stolicą województwa podkarpackiego. 

Miasto Boguchwała dotknięta jest zauważalnym procesem emigracji młodych co obrazuje min. 

ujemne saldo migracji na pobyt stały (-0,13) osób (wykres 1).  
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Wykres 1. Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na100 osób wg faktycznego miejsca zamieszka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Boguchwała 

 

Procesy demograficzne wpływające na starzenie się społeczności obszaru rewitalizacji, a także 

ujemne saldo migracji dla obszaru miasta na przestrzeni ostatnich lat bezpośrednio wiążą się z sytuacją na 

rynku pracy. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca 

zamieszkania na obszarze rewitalizacji jest wyższa od średniej dla Gminy o 2,27% (wykres 2). 

 

Wykres 2. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Boguchwała 

Bezrobocie jako zjawisko społeczne ma znaczący wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę 

życia człowieka, zwłaszcza w przypadku długookresowości. Pierwsze odczuwalne skutki wiążą się z naturą 

ekonomiczną – utratą źródła utrzymania, idącym za tym ubożeniem, a w dalszej kolejności problemami 

społecznymi czy nawet z przestępczością. Może też prowadzić do rozpadu rodziny czy przyjmowania przez 

dzieci negatywnych wzorów osobowych, a w konsekwencji do dziedziczenia statusu bezrobotnego. 

 Kolejnym istotnym czynnikiem oceny skali rozwiązywania różnych problemów społecznych 

w rewitalizacji jest stan bezpieczeństwa publicznego. Problemem zidentyfikowanym na obszarze 

rewitalizacji jest wysoka liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych nie obejmujących zdarzeń 

drogowych oraz przestępstw gospodarczych z uwzględnieniem czynów karalnych osób nieletnich tj. do 17-

tego roku życia (łącznie w 2014r. 116 a w Gminie Ogółem 341). Na obszarze rewitalizacji obserwuje się 

wskaźnik liczby przestępstw w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania jest o 0,19 wyższy niż 

średni dla Gminy (wykres 3). 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR) 

 41 

 

Wykres 3.Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Boguchwała 

 

Zasadniczą rolę w podniesieniu jakości zasobów ludzkich, a tym samym rozwiązywaniu problemów 

występujących na obszarze rewitalizacji pełni jakość i poziom edukacji, rozumianej jako wychowanie, 

wykształcenie, nauka oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności. W związku z tym istotne jest, aby lokalna 

społeczność miała równy dostęp do wiedzy przez całe życie i usługa ta świadczona była na wysokim 

poziomie.  

 Jednym ze wskaźników przedstawiających jakość i efekty kształcenia na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji są wyniki uzyskane ze sprawdzianu szóstoklasistów oraz wybranych części egzaminu 

gimnazjalnego, sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów kończących dany poziom nauczania. Na 

obszarze rewitalizacji wyniki egzaminów 6-klasisów był słabsze niż średnia dla gminy o 0,56 pkt. 

 

 

 

Wykres 4 Wyniki egzaminów 6-klasistów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Boguchwała 

 

Na obszarze rewitalizacji występuje niedostateczna aktywność społeczna i integracja mieszkańców, którzy 

nie są związani terytorialnie ani społecznie oraz nie uczestniczą w życiu społecznym. 

Obszar miejski, na którym planowane jest przeprowadzenie rewitalizacji, obok dużego nasilenia różnych 

problemów społecznych charakteryzuje się także wysokim stopniem zanieczyszczenia powietrza (położenie 

miasto Boguchwała
[obszar rewitalizacji]

średnia dla Gminy

77,45 

78,01 
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przy drodze nr 19 ) oraz dość wysokim udziałem budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych 

przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych (ok.71,26%). 

 

 

 

Wykres 5. Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby 

budynków mieszkalnych zamieszkałych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Boguchwała 

 

Jednak obok analizy danych zastanych (desk reaserch), która opierała się na analizie danych i wskaźników 

degradacji wskazanego obszaru rewitalizacji,  niezbędne jest analiza „istotności obszaru dla rozwoju 

lokalnego”. Aby można było uznać wskazany obszar za obszar rewitalizacji muszą zostać spełnione dwa 

warunki 14: 

o szczególna koncentracja negatywnych zjawisk,  

o obszar ten musi być istotny dla rozwoju lokalnego.  

Analiza wskaźnikowa potwierdziła szczególną koncentrację negatywnych zjawisk na wskazanym 

obszarze do rewitalizacji (miejscowość Boguchwała), dla potwierdzenia jakości życia na wskazanym 

obszarze rewitalizacji oraz „istotności” obszaru dla rozwoju lokalnego przeprowadzono  badania jakościowe 

i ilościowe. 

Badania ilościowe obejmowały:  

 badania ankietowe mieszkańców Gminy Boguchwała; Ankiety były zbierane w terminie od 

31 października do 15 listopada 2017 r.: 

− drogą elektroniczną na adres: um@boguchwala.pl, 

− drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33,  

36-040 Boguchwała z dopiskiem Rewitalizacja Gminy Boguchwała, 

− bezpośrednio Biurze Obsług Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, od poniedziałku do piątku w 

godz. 07:30-15:30. 

W badaniu wzięło udział 34 osoby, w tym  38,23% były to kobiety a 61,76% mężczyźni15. 

                                                      
14

 DELIMITACJA KROK PO KROKU  Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych 

Programów Rewitalizacji -  MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA s.56 

 
15

 Szczegółowe wyniki -rozdział 9.2.2. 

miasto Boguchwała
[obszar rewitalizacji]

średnia dla Gminy

71,26% 

65,23% 
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Badania jakościowe obejmowały: 

 badania jakościowe przeprowadzono z wykorzystaniem techniki wywiadów grupowych 

z udziałem liderów lokalnych – członkowie organizacji pozarządowych, radni, urzędnicy 

pracownik MOPS. 

Wybór powyższych metod i technik badawczych podyktowany został specyfiką problematyki 

rewitalizacji a jednocześnie pozwalał na skuteczne wyznaczenie obszaru rewitalizacji. 

Na wyznaczonym obszarze do rewitalizacji mieszkańcy wskazali na koncentrację problemów 

społecznych głównie dotyczących emigracji młodych i dobrze wykształconych osób  (wysokie natężenie 

problemem zauważa aż 85,29% ankietowanych), niski poziom integracji  

mieszkańców (wysokie natężenie problemem zauważa aż 67,65%) oraz ubóstwa (58,82%) 

i bezrobocia (55,88% ankietowanych).Wysokie zagrożenie problemem zauważalne jest także w zakresie 

osłabienie funkcji wychowawczej rodzin (58,82%) , niedoboru zajęć kulturalno-edukacyjnych 

ukierunkowanych na osoby starsze (50% ankietowanych) . Jako zauważalny (przy określeniu średnie 

natężenie) ankietowani wskazali na niedostateczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz niski poziom 

aktywności społecznej (50% ankietowanych).Poziom bezpieczeństwa ankietowani określi na poziomie 

średnie natężenie problemem (55,88% ankietowanych). 

W sferze gospodarczej respondenci wskazali na niewystarczającą liczbę miejsc pracy i niski poziom 

przedsiębiorczości  (odpowiednio 64,71% i 50% ankietowanych wskazuje na wysokie natężenie problemu ) 

oraz na słabą kondycję finansową i niską aktywność małych i średnich przedsiębiorstw (35,29%). 

Na terenie przeznaczonym do rewitalizacji mieszkańcy zwrócili uwagę przede wszystkim na brak 

miejsc integrujących starszych mieszkańców gminy (wysokie natężenie problemu 58,82%).Mieszkańcy 

zauważyli także zły stan budynków użyteczności publicznej (55,88%) , infrastruktury społecznej (58,82%), 

zdegradowane obiekty zabytkowe (61,76%) oraz zanieczyszczenia atmosferyczne (52,94% wskazań) . 

Mieszkańcy zauważyli także problem niskiej estetyki przestrzeni publicznych - dróg, placów, skwerów, 

parków, małej architektury (kwalifikując jako średnie natężenie problemu 61,71%). 

Na obszarze wskazanym do rewitalizacji znajdują się obiekty zdegradowane, które po rewitalizacji 

będą służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz obszaru zdegradowanego. 

Diagnoza wsparta wynikami badań ankietowych zbieranych w trakcie konsultacji społecznych 

wskazuje na następujące deficyty i potencjały wskazanych obszarów do rewitalizacji i jego otoczenia: 

Tabela 14.Przesłanki wyboru obszaru rewitalizacji: miasto Boguchwała 

DEFICYTY 

ASPEKTY SPOŁECZNE  
ASPEKTY POZOSTAŁE 

w tym gospodarcze,  
przestrzenno-funkcjonalne, techniczne 

1. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa 
stanowiący wyzwanie dla systemu świadczenia 
usług publicznych w Gminie. 

2. Emigracja młodych dobrze wykształconych osób; 

3. Nie wystarczająca oferta zagospodarowania 
wolnego czasu dzieciom i młodzieży. 

4. Problem jakości powietrza związany z niską emisją  

1. Brak zaplecza dla prowadzenia działalności 
kulturalnej.  

2. Niska aktywność osób w wieku produkcyjnym  
w kierunku rozwoju własnej przedsiębiorczości  
w stosunku do średnich wartości na poziomie 
kraju, województwa i powiatu.  

3. Brak miejsc i aktywności integrujących 
mieszkańców. 
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i sposobem ogrzewania. 

5. Zubożenie społeczeństwa (wzrost nierówności 
dochodowych, ograniczenie siły nabywczej 
gospodarstw domowych). 

6. Problemy społeczne w tym: 

6.1. Zaburzenia stosunków międzyludzkich 
(nietolerancja, obojętność, egoizm); 

6.2. Niskie poczucie bezpieczeństwa 

4. Wysoki odsetek starego budownictwa budynków 
mieszkalnych. 

POTENCJAŁY 

1. Lokalizacja-Centrum Gminy. 

2. Dostępność komunikacyjna. 

3. Wysoki wskaźnik dostępności infrastruktury technicznej (wodociągi kanalizacja). 

4. Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury po rozbudowie i modernizacji do podniesienia standardu 
usług społecznych i stworzenia miejsc integrujących mieszkańców. 

5. Możliwość zwiększenia aktywności lokalnej społeczności w zakresie aktywniejszego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym i aktywności fizycznej. 

 

 

Proponowany kierunek działań rewitalizacyjnych: 

W wyniku działań rewitalizacyjnych mieszkańcy oczekują poprawy dostępności i jakości usług 

publicznych (np. edukacyjnych, kulturalnych, itp.), realizacji działań edukacyjnych, aktywizujących oraz 

integracyjnych dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży a także wsparcia rozwoju podmiotów ekonomii 

społecznej, realizacji programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, poprawę i rozwój 

infrastruktury społecznej - kultury. 

Tabela 15.Odpowiedź na pytanie:  Które kierunki działań wg.Pani/Pana zdaniem przyczynią się do wyprowadzenia wybranego obszaru 
ze stanu kryzysowego oraz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców 

 - dotyczy obszaru do rewitalizacji w miejscowości Boguchwała. 

Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 9,44% 

Realizacja programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem 6,11% 

Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego 1,67% 

Rozwój kapitału ludzkiego (podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych mieszkańców) 3,89% 

Realizacja działań edukacyjnych, aktywizujących oraz integracyjnych dla dzieci i młodzieży 9,44% 

Realizacja działań edukacyjnych, aktywizujących oraz integracyjnych dla osób starszych 8,33% 

Poprawa dostępność i jakości usług publicznych (np. edukacyjnych, kulturalnych, itp.) 12,22% 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i poprawa warunków funkcjonowania lokalnych firm 6,67% 

Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnych) 7,22% 

Poprawa jakości środowiska naturalnego (w tym zwłaszcza powietrza atmosferycznego) 2,78% 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (np. drogowej, komunalnej, itp.) 1,11% 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacji i wychowania (w tym żłobki i przedszkola) 6,11% 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury 8,33% 
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Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej 1,11% 

Poprawa poziomu jakości, estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych i półpublicznych 3,33% 

Tworzenie i zagospodarowanie miejsc służących wypoczynkowi i rekreacji 1,11% 

Tworzenie i zagospodarowanie miejsc służących integracji i aktywizacji mieszkańców 8,89% 

Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych (w tym termomodernizacja) 1,67% 

Likwidacja barier architektonicznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej 0,56% 

 

4.1.2. Zasięg terytorialny obszaru i uzasadnienie jego wyboru w odniesieniu  

do wskaźników referencyjnych dla województwa podkarpackiego. 

 

Wskazany obszar do rewitalizacji wykazuje także niekorzystne wskaźniki w odniesieniu do 

wskaźników referencyjnych dla województwa podkarpackiego określonych w Instrukcji przygotowania 

programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Załącznik do Uchwały nr 296/5906/17 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017r.). 

 

Wskaźniki dla obszaru rewitalizacji zgodnie z „Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie 

wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020”: 

 

1. Kategoria: PODMIOTY GOSPODARCZE 

Nazwa wskaźnika: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu 

na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania (stan na 31.12.2014 r.) 

 
Wskaźnik degradacji  

dla miejscowości  

Wskaźnik degradacji dla 
województwa 

Obszar rewitalizacji  

5,6 

7,6 wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji poniżej wartości 
referencyjnej 

Uzasadnienie : 

Przedsiębiorczość jest jednym z ważnych potencjałów obszarów rewitalizacji. Niski poziom prowadzi do wpływa na stopień 
bezrobocia a w dalszej konsekwencji prowadzi do ubóstwa , biedy i zogniskowania pozostałych problemów świadczących o 
niskim poziomie życia mieszkańców r rewitalizacji. 

Nie wystarczający poziom przedsiębiorczości na wskazanym obszarze do rewitalizacji był sygnalizowany podczas konsultacji i 
spotkań z mieszkańcami ale także metoda wskaźnikowa wykazuje niewystarczający jego poziom. 

 
źródło: Urząd Miejski w Boguchwale 

 
2. Kategoria: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Nazwa wskaźnika: Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania (stan na 31.12.2014 r.) 
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Wskaźnik degradacji  

dla miejscowości  

Wskaźnik degradacji dla 
województwa 

Obszar rewitalizacji  

2,0 

1,32 wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji powyżej 

wartości referencyjnej 

Uzasadnienie : 

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z ważnych elementów jakości życia mieszkańców. Nie wystarczający poziom 
bezpieczeństwa na wskazanym obszarze rewitalizacji był sygnalizowany podczas warsztatów i spotkań z mieszkańcami 
ale także metoda wskaźnikowa wykazuje występowanie tego problemu. 

Zaplanowane działania rewitalizacyjne mają za zadanie zagospodarować zdegradowaną przestrzeń publiczną aby 
stworzyć bezpieczne miejsca dla mieszkańców obszaru rewitalizacji 

 
źródło: Urząd Miejski w Boguchwale 

 
3. Kategoria: RYNEK PRACY 

 

Nazwa wskaźnika: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg 

miejsca zamieszkania (stan na 31.12.2014 r.) 

 
Wskaźnik degradacji  

dla miejscowości 

Wskaźnik degradacji dla 
województwa 

Obszar rewitalizacji  

10,3% 10,2% 

wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji powyżej 
wartości referencyjnej  

 

Uzasadnienie : 

Bezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i chcących pracować nie znajduje 
żadnego zatrudnienia. Na obszar rewitalizacji liczba osób bezrobotnych  to w 80% osoby długotrwale bezrobotne. 
Analizując liczbę bezrobotnych w liczbie mieszkańców ogółem należy zauważyć, iż stanowią oni w Gminie 7,8% 
mieszkańców w wielu produkcyjnym i odniesieniu do miejscowości najliczniejszą grupę w liczbie ogółu mieszkańców 
miejscowości zamieszkują obszar rewitalizacji Boguchwałę (10,3%). 

Zaplanowane działania rewitalizacyjne a w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości mają za 
zadanie wesprzeć tę grupę mieszkańców w procesie wychodzenia z bezrobocia. 

 
źródło: CEiDG 

4. Kategoria: DEMOGRAFIA 

 Nazwa wskaźnika: Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania  (stan na 31.12.2014 r.). 

 
Wskaźnik degradacji  

dla miejscowości 

Wskaźnik degradacji dla 
województwa 

Obszar rewitalizacji  

 -0,13 

-0,11 wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji powyżej 
wartości referencyjnej 

Uzasadnienie : 

W 2014 roku zarejestrowano 377 zameldowań ogółem, wymeldowań 204 w wyniku czego saldo migracji wynosi dla 
Gminy Boguchwała 173. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 
wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6. 
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Zmiany w strukturze ludności stanowią wyzwanie dla nowej polityki rozwoju, w szczególności w zakresie wzmacniania 
atrakcyjności osadniczej i dostosowywania systemu świadczenia usług publicznych - głównie w obszarze polityki 
społecznej i edukacji. 

Zmniejszenie liczby mieszkańców na obszarze rewitalizacji (-0,13) jest znacznie odczuwalne na tle całej gminy, 
szczególnie dużym problemem jest wysoki poziom emigracji młodych dobrze wykształconych mieszkańców. Emigracja 
min. jest powodowana poszukiwaniem miejsc pracy. 

Zaplanowane działania rewitalizacyjne w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ma za 
zadanie realizację kompleksu działań pomagających przedsiębiorstwom i ich pracownikom z terenu Gminy 
Boguchwała rozwijać się i stawać konkurencyjnymi, tworzyć, nowe, lepsze miejsca pracy dając zatrudnienie 
mieszkańcom obszaru zdegradowanego. 

 

 
źródło: Urząd Miejski w Boguchwale 

 

5.ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 
  

5.1. Wizja lokalnego programu rewitalizacji 
 

Nadrzędnym celem podejmowanych działań – w perspektywie kilku najbliższych lat – jest poprawa 

jakości życia mieszkańców Gminy Boguchwała, powstrzymanie degradacji terenów znajdujących się  

w gorszym położeniu oraz przywrócenie miejscom wskazanym przez lokalną społeczność jako obszar 

wymagający rewitalizacji ich pierwotnych – ważnych z punktu widzenia lokalnego rozwoju – funkcji. Będzie 

się to odbywać poprzez szereg mniejszych i większych projektów, zarówno infrastrukturalnych, jak  

i „miękkich”, realizowanych w równej mierze przez samorząd i instytucje publiczne, jak i przez organizacje 

pozarządowe oraz przedsiębiorców i innych ważnych „aktorów” rozwoju lokalnego. 

Nadrzędną ideą przyświecającą tym działaniom i organizującą aktywność lokalnej społeczności jest 

wyprowadzenie wskazanego  obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały 

jego degradację. Cele, kierunki interwencji oraz konkretne projekty rewitalizacyjne mają doprowadzić do 

przemiany zdegradowanych terenów we wszystkich pięciu aspektach: 

 społecznym – poprzez zapobieganie patologiom społecznym – przestępczości, marginalizacji, 

wykluczeniu, ale też przeciwdziałaniu zmianom demograficznym, odbudowywaniu więzi 

społecznych i rodzinnych, wyrównywaniu szans rozwojowych dzieci i dorosłych z mniejszych  

i peryferyjnych ośrodków w stosunku do osób z obszarów lepiej zurbanizowanych, a poprzez  

to lepiej wyposażonych w infrastrukturę o charakterze społecznym. Niezwykłą wagę przykłada się 

także w tych procesach do rozwijania i wzmacniania trzeciego sektora, a poprzez to budowania 

społeczeństwa obywatelskiego; 

 gospodarczym - poprzez stwarzanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy, 

rozpowszechnianie aktywności gospodarczej, lokowanie na obszarach zdegradowanych nowych 

przedsiębiorstw; 

 przestrzenno-funkcjonalnym - w tym zachowania dziedzictwa kulturowego przez remonty, 

modernizację i konserwacje zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawa 

środowiska naturalnego; 

 technicznym – poprzez dbałość o podstawową infrastrukturę techniczną (wodociągi, kanalizacja, 

drogi) – jako elementu zwiększającego atrakcyjność zamieszkania i w pewnym stopniu 
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ograniczającego odpływ ludności, a także jedno z najważniejszych czynników lokalizacji 

przedsiębiorstw oraz poprawę stanu technicznego zarówno budynków prywatnych, jak  

i komunalnych; 

 środowiskowym – przede wszystkim poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego, dbałość  

o tereny zielone na zurbanizowanych obszarach i wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, 

która ma zapewnić zaspokojenie potrzeb społeczności, z uwzględnieniem przyszłych pokoleń  

i priorytetowym znaczeniem zachowania, odtworzenia i rozwijania środowiska przyrodniczego. 

Poniżej zaprezentowano wizję rewitalizacji – tj. opis stanu obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała 

w perspektywie roku 2022 i kolejnych lat. Wypracowano ją z jednej strony w oparciu o prace warsztatowe  

i deklarowane aspiracje lokalnej wspólnoty, nie zapominając także o wizji rozwoju całej gminy definiowanej 

na poziomie obowiązującej strategii Gminy. Podejście takie gwarantuje spójność obu dokumentów 

strategicznych już na poziomie wizji i gwarantuje, iż deklarowane cele są zbieżne w myśleniu o rozwoju 

obszaru i w sposób zintegrowany i kompleksowy przyczyniać się będą do poprawy jakości życia 

mieszkańców Gminy Boguchwała. 

Wizja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała brzmi następująco: 

 
Wizji tej podporządkowane są cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działania rewitalizacji. 

 

5.2.Cele rewitalizacji 
 

Wyznaczone cele rewitalizacji oraz kierunki interwencji odpowiadają wcześniej zidentyfikowanym 

potrzebom i służą eliminacji, bądź ograniczeniu negatywnych zjawisk na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji. Głównym celem projektów rewitalizacyjnych przewidzianych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze rewitalizacji 

w Gminie Boguchwała oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju całej gminy. Powyższy cel główny realizowany będzie poprzez 3 cele 

strategiczne, obejmujące wszystkie sfery procesu rewitalizacji (tj. społeczną, gospodarczą, przestrzenno-

funkcjonalną, techniczną i środowiskową). Osiągnięcie celów strategicznych nastąpi poprzez realizację 

celów szczegółowych i kierunkowe działania rewitalizacyjne, dzięki którym negatywne zjawiska zostaną 

znacznie ograniczone lub całkowicie wyeliminowane.  

Zgodnie z wytycznymi zdefiniowane obszary problemowe powinny być rewitalizowane 

z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych. Szczególny nacisk należy 

kierunkować na stopień nasilenia problemów społecznych na danym obszarze – głównie w zakresie 

marginalizacji materialnej i społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

Proces rewitalizacji tworzy, zatem szansę zwiększenia bezpieczeństwa społecznego, przełamania 

impasu gospodarczego oraz stworzenia warunków ekonomicznych dla potencjalnych inwestorów, a dzięki 

atrakcyjności gminy sprzyjać będzie przyciągnięciu ludzi operatywnych i otwartych na nowe wyzwania, jakie 

OBSZAR REWITALIZACJI GMINY BOGUCHWAŁA 

zapewnia wysokiej jakości usługi społeczne, nowoczesną infrastrukturę techniczną,  
miejsca pracy oparte o lokalne potencjały, czyste środowisko i atrakcyjną przestrzeń  

– gwarantując mieszkańcom wysoki komfort życia. 
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po wejściu do Unii Europejskiej i w nowej rzeczywistości ekonomicznej, stawia nam codzienność. Całość 

działań z zakresu rewitalizacji koordynowana będzie na poziomie Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Stanowi on wielopłaszczyznowy dokument operacyjny będący jednym z głównych instrumentów 

zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem gminy. 

Nadrzędnym celem podejmowanych działań – w perspektywie kilku najbliższych lat – jest poprawa 

jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała, powstrzymanie degradacji obszarów 

znajdujących się w gorszym położeniu oraz przywrócenie miejscom wskazanym przez lokalną społeczność 

jako obszary wymagające rewitalizacji ich pierwotnych – ważnych z punktu widzenia lokalnego rozwoju – 

funkcji. Będzie się to odbywać poprzez szereg mniejszych i większych projektów, zarówno 

infrastrukturalnych, jak i „miękkich”, realizowanych w równej mierze przez samorząd i instytucje publiczne, 

jak i przez organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców i innych ważnych „aktorów” rozwoju lokalnego. 

Nadrzędną ideą przyświecającą tym działaniom i organizującym aktywność lokalnej społeczności jest 

wyprowadzenie wskazanego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały 

ich degradację. 

Cele, kierunki interwencji oraz konkretne projekty rewitalizacyjne mają doprowadzić do przemiany 

zdegradowanych terenów. 

Dla realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 definiuje się 

trzy – podporządkowane wizji– cele strategiczne, wraz z strukturą celów operacyjnych i kierunków działań 

podporządkowanych celom strategicznym. 

W ramach niniejszego Programu przyjęto trzy cele strategiczne: 

 CEL STRATEGICZNY 1: BUDOWA WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ W GMINIE BOGUCHWAŁA  

 CEL STRATEGICZNY 2: WZMOCNIENIE GOSPODARCZE OBSZARÓW REWITALIZACJI 

 CEL STRATEGICZNY 3: POPRAWA JAKOŚCI ZAMIESZKANIA NA OBSZARACH REWITALIZACJI 

Zgodnie z logiką programowania rewitalizacji celom strategicznym podporządkowane są cele 

operacyjne ilustrujące konkretny stan do urzeczywistnienia oraz kierunki działania, czyli drogę dojścia do 

tego stanu. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne to konkretne kroki na tej drodze. 

 

5.2.1. Cel strategiczny 1. BUDOWA WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ W GMINIE 

BOGUCHWAŁA 
 

Cel strategiczny 1 BUDOWA WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ W GMINIE BOGUCHWAŁA odnosi się  

do najcenniejszego potencjału Gminy Boguchwała– mieszkańców i skupia się na budowie warunków  

do rozwoju kapitału ludzkiego. Działania skierowane są na tworzenie warunków do integracji i lepszego 

wykorzystania zasobu komunalnego dla rozwijania oferty różnych aktywności. 

Istotnym aspektem wzmacniającym potencjał kapitału społecznego jest zaangażowanie 

mieszkańców do partycypacji w decyzjach podejmowanych przez samorząd. Stworzenie prostego  

w zarządzaniu i użytkowaniu systemu tzw. budżetu partycypacyjnego (np. dla poszczególnych sołectw 

gminy) powinno stać się jednym z priorytetowych działań realizacji, gdyż buduje poczucie wspólnoty, 

umacnia mechanizmy demokracji i transparentności na szczeblu lokalnym, a jednocześnie stanowi ważne 

narzędzie umożliwiające podejmowanie aktywności przez osoby szczególnie zaangażowane w społeczności 

lokalnej. Wspierać i promować należy aktywność lokalnych organizacji społecznych, w szczególności tych, 
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które angażują osoby defaworyzowane, seniorów, osoby niepełnosprawne. Celowe jest, zatem stworzenie 

warunków do partnerskiej współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców np. w celu 

powołania zdolnych do długofalowego samofinansowania się podmiotów ekonomii społecznej. 

Należy pamiętać o osobach defaworyzowanych, które nie znajdują swojego miejsca w przestrzeni 

publicznej. Rolą samorządu gminy jest zatem zbudowanie warunków do wzmocnienia poczucia wspólnoty, 

a także wspieranie inicjatyw, które przyczyniać się będą do wzrostu potencjału wewnątrz tej wspólnoty. 

Cel strategiczny 1 BUDOWA WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ W GMINIE BOGUCHWAŁA będzie 

realizowany poprzez cele operacyjne i kierunki interwencji: 

Cel operacyjny 1.1. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców 

 

Wiodące kierunki interwencji: 
 tworzenie ogólnodostępnych centrów aktywności (kultura, dialog, integracja)  

na bazie istniejącego zasobu budynków; 
 stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej oraz rozwoju 

zainteresowań z dziedziny sztuki; 
 zwiększanie współodpowiedzialności mieszkańców za sprawy lokalne poprzez 

wykorzystywanie narzędzi partycypacji społecznej; 
 rozwój wolontariatu poprzez angażowanie mieszkańców w działania na rzecz 

wspólnoty; 
 zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w sprawy społeczności lokalnych 

(wypracowanie i wdrożenie systemu wspierania liderów i animatorów). 

Cel operacyjny 
1.2. Aktywizowanie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w celu włączania się  
w rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze rewitalizacji 

 

Wiodące kierunki interwencji: 
 stwarzanie warunków do zrzeszania się mieszkańców poprzez uruchomienie 

gminnego systemu wsparcia organizacji pozarządowych poprzez utworzenie 
Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała. 

Cel operacyjny 1.3. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej 

 

Wiodące kierunki interwencji: 
 wzmacnianie działań profilaktycznych wspierających rodzinę; 
 wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby 

starsze, dzieci i młodzieży; 
 realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej 

potrzebujących. 

 

5.2.2.Cel strategiczny 2. WZMOCNIENIE GOSPODARCZE OBSZARÓW 

REWITALIZACJI  

 
Drugi cel to obszar działań związanych z poprawą kondycji gospodarczej obszaru rewitalizacji.  

W tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy i przyciąganiu inwestorów warto oprzeć się na 

potencjałach i wzmacniać także funkcję turystyczno-rekreacyjną gminy. Tworzenie nowych obszarów 

aktywności zawodowej może przyczynić się do zmniejszenia problemów zidentyfikowanych w trakcie prac  

i rozmów z mieszkańcami tj. braku zatrudnienia, odpływu ludności, niskich dochodów mieszkańców, a także 

(w konsekwencji) niskiego standardu życia braków w istniejącej infrastrukturze itd.  
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Ważnym aspektem jest także aktywizacja zawodowa kobiet, które łatwiej znajdą pracę jeśli, będą 

instrumenty wzmacniające ich powrót na rynek pracy. Odpłatna praca zawodowa daje im możliwość 

samorealizacji i podnosi dochody gospodarstw domowych. 

Dodatkowo rozwój oferty turystycznej obszaru rewitalizacji oparto o potencjał gminy – budowanie 

produktu turystycznego na bazie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych.  

Cel operacyjny 2.1. Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji 

 

Wiodące kierunki interwencji: 
 wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości min. poprzez powstanie 

przedsiębiorstwa społecznego; 
 budowanie forum dialogu przedsiębiorców. 

Cel operacyjny 2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców 

 

Wiodące kierunki interwencji: 
 aktywizacja zawodowa mieszkańców; 
 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (szkolenia, rozbudowa publicznych miejsc 

dostępu do Internetu); 
 wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów 

społecznych. 

 

5.2.3.Cel strategiczny 3. POPRAWA JAKOŚCI ZAMIESZKANIA  

NA OBSZARACH REWITALIZACJI 
  

Cel strategiczny 3: POPRAWA JAKOŚCI ZAMIESZKANIA NA OBSZARACH REWITALIZACJI skupia się 

przede wszystkim na poprawie jakości życia mieszkańców Gminy Boguchwała. Jakość życia warunkowana 

jest między innymi poprzez sprawną, efektywną i oszczędną infrastrukturę techniczną - sieci wodociągowe, 

kanalizacyjne, drogi, chodniki i oświetlenia w miejscach publicznych. Utrudnienia w dostępie do tej 

infrastruktury lub jej niewystarczająca jakość uniemożliwiają stworzenie dobrej jakości miejsca 

zamieszkania, a także hamują potencjalny rozwój przedsiębiorstw na terenie gminy, a co za tym idzie 

ograniczają tworzenie nowych miejsc pracy. Zatem konieczne jest uzupełnienie braków w infrastrukturze 

(szczególnie dotkliwy dla mieszkańców jest brak kanalizacji), co skutkować będzie wzrostem zadowolenia i 

osadnictwa mieszkańców, poprawą estetyki miejscowości (obecnie nieczystości sporadycznie wylewane są 

do przydrożnych rowów), a także wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorstw prowadzących tutaj swoją 

działalność. Przedsięwzięcia związane bezpośrednio z rozwijaniem sieci infrastruktury. 

Kolejnym aspektem wymagającym wsparcia jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego 

mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa, w tym szczególnie na drogach, w rejonach dojścia do 

szkół. Powinno się to dokonać poprzez rozbudowę chodników czy bezpiecznych przejść dla pieszych. Dobra 

dostępność komunikacyjna gminy decyduje o jej atrakcyjności. Dlatego skupiono się na dalszej rozbudowie  

i utrzymaniu dróg gminnych, tak aby infrastruktura ta przystawała do nowych warunków społeczno-

gospodarczych, a także stymulowała rozwój terenów osadniczych. Jednym z kierunków w tym obszarze jest 

również organizacja sprawnego i przyjaznego pasażerom transportu zbiorowego (optymalizowanie  

i dostosowywanie rozkładów do faktycznych potrzeb mieszkańców). 

Działania w tym celu to także obszar działań związany z szeroko rozumianą kulturą, sztuką oraz 

tradycją. Brak dostępności do oferty kulturalnej i miejsca spotkań ze sztuką i rozrywką bardzo mocno wybija 

się wśród głosów mieszkańców, zarówno jeśli chodzi o zagadnienie budowania własnej tożsamości  
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w oparciu o lokalne dziedzictwo, jak i wykorzystania szerokich walorów kulturowych do tworzenia 

nowoczesnego i konkurencyjnego produktu turystycznego. 

Dostęp i wykorzystanie potencjału kulturowego odgrywa niezwykle istotną rolę w budowaniu 

poczucia tożsamości i więzi lokalnych. Istotną kwestią jest podniesienie ogólnej świadomości i umiejętności 

dostrzegania wartości i potencjału w lokalnym dziedzictwie. Do tego potrzebna jest edukacja, a także 

zachęcanie społeczności do angażowania się w sprawy najbliższego otoczenia i własnego dziedzictwa 

kulturowego. Odkrywanie wielokulturowej zróżnicowanej tradycji warto oprzeć nie tylko na źródłach 

naukowych i dokumentach, ale przekazach bezpośrednich – od starszych mieszkańców gminy, którzy kiedyś 

współtworzyli lokalną kulturę. Słabość więzi wynika często z przerwania przekazu między pokoleniami 

dotyczącego lokalnej historii, a także wiedzy oraz umiejętności ważnych dla danej społeczności  

w przeszłości.  

Wsparcie kultury to także większe zainteresowanie działalnością twórców ludowych oraz próba 

przekazywania tej tradycji kolejnym pokoleniom. Służyć temu będą projekty realizowane w placówce 

kultury na terenie gminy, a także szeroka promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego. 

Cel ten obejmuje również kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej i podejmowania 

aktywności, które zwiększą komfort mieszkańców i turystów. Z jednej strony powinna to być intensyfikacja 

atrakcyjnych funkcji publicznych, szczególnie w centrach wsi, niedopuszczenie do dalszej degradacji 

obiektów zabytkowych. Estetyzacja przestrzeni jest impulsem wyzwalającym większą dbałość o otoczenie  

w samych mieszkańcach. Zwiększa się zatem aktywność społeczna, samopomoc sąsiedzka i integracja. 

Wydaje się, że poza warstwą czysto instytucjonalną polegającą na wybudowaniu nowej infrastruktury,  

czy też szeroko zakrojonego programu działań kulturalnych, warto w najbliższych latach położyć także 

nacisk na działania związane z zachowaniem tradycyjnych elementów kultury w życiu codziennym gminy. 

Cel operacyjny 3.1. Wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej 

 
Wiodące kierunki interwencji: 
 rozbudowa istniejących budynków  pod funkcje kulturalne; 
 zwiększenie dostępności kultury poprzez nowoczesne rozwiązania organizacyjne. 

Cel operacyjny 3.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej 

 
Wiodące kierunki interwencji: 
 rewitalizacja obiektów zabytkowych; 
 zwiększanie zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższe otoczenie. 

 

6.PROJEKTY REWITALIZACYJNE 
 

W niniejszym rozdziale przedstawiono zbiorczo projekty przewidziane do realizacji w ramach 

wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022”.  

W procesie prac nad Programem dokonano wyboru projektów rewitalizacyjnych, które 

w najwyższym stopniu będą oferować kompleksowe rozwiązanie zdiagnozowanych problemów  

na obszarach kryzysowych i w znaczący sposób wpłyną na osiągnięcie założonych celów strategicznych 

i kierunków interwencji. Identyfikacja projektów została przeprowadzona w ramach społecznego naboru 
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projektów oraz w ramach wewnętrznego zgłaszania propozycji projektowych w trakcie warsztatów 

rewitalizacyjnych, a także innych spotkań, na których poruszono problem rewitalizacji np. zebrania 

mieszkańców w poszczególnych sołectwach. 

Wyłonienia projektów do realizacji w ramach LPR dokonano w oparciu o opinie mieszkańców oraz 

ocenę formalną i merytoryczną projektów, bazującą na obiektywnych kryteriach strategicznych, 

przeprowadzoną przez zespół pracujący nad Programem. 

Kryteria oceny projektów rewitalizacyjnych 

Spójność terytorialna 
Działania ujęte w projekcie będą realizowane dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji i będą oddziaływać na mieszkańców obszaru zdegradowanego. 

Kompleksowość 

Kompleksowość oddziaływania projektu na sfery: społeczną, infrastrukturalną, 

przestrzenną gospodarczą i środowiskową. Preferowane były projekty dotyczące 

kilku celów tematycznych. 

Zasadność realizacji 
Projekt bezpośrednio wpływa na poprawę sytuacji problemowych na 
rewitalizowanym obszarze. 

Komplementarność 
Projekt jest komplementarny bądź zintegrowany z innymi projektami 
realizowanymi lub planowanymi do realizacji. 

Spójność strategiczna 
Założone w projekcie działania są spójne ze zdiagnozowanymi celami 
i kierunkami działań ujętymi w opracowaniach strategicznych na poziomie gminy, 
powiatu lub województwa 

Wpływ na osiągnięcie 
założonych celów 

strategicznych 
Określone w projekcie wskaźniki wpływają na osiągnięcie celu strategicznego 

 

W wyniku naboru wniosków i przeprowadzonych konsultacji społecznych do Programu 

zakwalifikowano 1. projekt inwestycyjny pn.: „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie 

Boguchwała” oraz 5 komplementarnych do projektu inwestycyjnego  projektów  społecznych. 

Zaproponowane projekty będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Lista projektów stanowi kompletny katalog 

projektów zgłoszonych przez wszystkich zainteresowanych interesariuszy funkcjonujących w życiu 

społecznym. 

Rysunek 4.Ogłoszenie o naborze projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji 
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6.1. Zestawienia projektów społecznych  

 

Lp. Tytuł  Okres realizacji Kwota Lokalizacja Inwestor/realizator 

1 
Centrum Rozwoju Społecznego dla 

Rodzin z Gminy Boguchwała 
2019-2020 700 000 

Obszar  - Boguchwała 
 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Boguchwale 

2 
Utworzenie przedsiębiorstwa 

społecznego w Gminie Boguchwała 
2018-2020 200 000 Gmina Boguchwała  

3 
Centrum Rozwoju Społecznego dla 

Seniorów  z Gminy Boguchwała 
2019-2020 600 000 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Boguchwale 

4 
Wsparcie przedsiębiorczości w Gminie 

Boguchwała  
2019-2020 1 000 000 Obszar  - Boguchwała BD Center Sp. z o.o. 

5 
Utworzenie Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorczości w Gminie 
Boguchwała  

2019-2020 500 000 Obszar  - Boguchwała Gmina Boguchwała  

Szczegółowe karty projektów załącznik nr 1 

 

6.1.1. Powiązanie projektów społecznych z celami programu rewitalizacji 

 

Lp TYTUŁ PROJEKTU 
POWIĄZANIE Z CELAMI 

REWITALIZACYNYMI 
KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1 

Centrum Rozwoju Społecznego 
dla Rodzin z Gminy 

Boguchwała 

Cel Strategiczny 1 
Cel Operacyjny 1.1. 
 Cel Operacyjny 1.3 

 rozwój wolontariatu poprzez angażowanie mieszkańców w działania na rzecz wspólnoty; 
 wzmacnianie działań profilaktycznych wspierających rodzinę; 
 realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej potrzebujących; 
  zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w sprawy społeczności lokalnych (wypracowanie i 

wdrożenie systemu wspierania liderów i animatorów). 
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2 

Utworzenie przedsiębiorstwa 
społecznego w Gminie 

Boguchwała 

Cel Strategiczny 1 
Cel Operacyjny 1.3 
Cel Strategiczny 2 
Cel Operacyjny 2.1. 

 realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej 
potrzebujących. 

 wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości min. poprzez powstanie 
przedsiębiorstwa społecznego; 

3 

Centrum Rozwoju Społecznego 
dla Seniorów  z Gminy 

Boguchwała 

Cel Strategiczny 1 
Cel Operacyjny 1.1 
Cel operacyjny 1.3. 
Cel Strategiczny 3 
Cel Operacyjny 3.1. 

 tworzenie ogólnodostępnych centrów aktywności (kultura, dialog, integracja) na bazie 
istniejącego zasobu budynków; 

 stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej oraz rozwoju zainteresowań z 
dziedziny sztuki; 

 wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, 
dzieci i młodzieży; 

 rozbudowa istniejących budynków  pod funkcje kulturalne; 
 zwiększenie dostępności kultury poprzez nowoczesne rozwiązania organizacyjne 

4 
Wsparcie przedsiębiorczości w 

Gminie Boguchwała  

Cel Strategiczny 2 
Cel Operacyjny 2.1  
Cel Operacyjny 2.2. 
 

 budowanie forum dialogu przedsiębiorców  

 aktywizacja zawodowa mieszkańców; 
 wpieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości min. poprzez powstanie przedsiębiorstwa 

społecznego 
 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (szkolenia, rozbudowa publicznych miejsc 

dostępu do Internetu); 
 wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów społecznych. 

5 

Utworzenie Centrum Wsparcia 
Przedsiębiorczości w Gminie 

Boguchwała  

Cel Strategiczny 1 
Cel Operacyjny 1.3 
Cel Strategiczny 2 
Cel Operacyjny 2.1. 
Cel Operacyjny 2.2. 

 realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej 
potrzebujących. 

 wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości min. poprzez powstanie 
przedsiębiorstwa społecznego; 

 aktywizację zawodowa mieszkańców; 
 wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów społecznych. 
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6.2. Projekt inwestycyjny 

Lp. Tytuł  Okres realizacji Kwota Lokalizacja Inwestor/realizator 

1.  

Zadanie ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” 
projekt  „Utworzenie Centrum Aktywności 

Lokalnej w Gminie Boguchwała”  

2017-2019 9 531 100 
Obszar  - Boguchwała 
 

Gmina Boguchwała 

Szczegółowa karta projektu załącznik nr 1 

 

6.2.1. Powiązanie projektu z celami programu rewitalizacji 

 

Lp.  TYTUŁ PROJEKTU 
POWIĄZANIE Z 

CELAMI 
REWITALIZACYNYMI 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.  

Zadanie ”Rewitalizacja Miasta 

Boguchwała-  Kompleksowa 
rewitalizacja na terenie ROF” 
projekt  „Utworzenie Centrum 

Aktywności Lokalnej w Gminie 
Boguchwała”  

Cel Strategiczny 1 
Cel Operacyjny 1.1 
Cel operacyjny 1.3. 
Cel Strategiczny 3 
Cel Operacyjny 3.1. 

 tworzenie ogólnodostępnych centrów aktywności (kultura, dialog, integracja) na bazie istniejącego 
zasobu budynków; 

 stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej oraz rozwoju zainteresowań z dziedziny 
sztuki; 

 wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, dzieci i 
młodzieży; 

 rozbudowa istniejących budynków z pod funkcje kulturalne; 
 zwiększenie dostępności kultury poprzez nowoczesne rozwiązania organizacyjne 
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Rysunek 5.Lokalizacja zadań inwestycyjnych   na obszarach rewitalizacji



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR) 

 58 

6.3. Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych projektów rewitalizacyjnych 

 

Dla realizacji kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych wcześniej 

negatywnych zjawisk, ściśle odpowiadających przyjętym celom rewitalizacji, o których mowa  

w rozdziale 5, niniejszy Program charakteryzuje poniższe typy pozostałych dopuszczalnych projektów 

rewitalizacyjnych.  

Celem realizacji projektów wyszczególnionych w ramach poniższych typów jest niwelowanie  

i rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych realizowanych 

przez różnych interesariuszy. Skala oraz zakres działań mogą być bardzo różne w zależności od specyfiki 

danego projektu. Zakłada się, że znacząca liczba projektów będzie dotyczyć lokalnych inicjatyw 

oddziałujących na sytuacje kryzysowe m.in. niską aktywność społeczną, ubóstwo, niski poziom edukacji, 

niski stan techniczny obiektów etc. Należy mieć na uwadze, że na chwilę obecną trudno jest zidentyfikować 

jednoznacznie wszystkie potrzeby mieszkańców. Mogą się one bowiem zmieniać, na przestrzeni 

funkcjonowania Programu. 

Aby Lokalny Program Rewitalizacji był elastyczny i mógł reagować na zmieniające się potrzeby 

mieszkańców, poniżej zaprezentowano zakres tematyczny projektów, które będą mogły być podejmowane 

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji: 

 wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób wykluczonych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (w tym działania z zakresu aktywnej integracji społecznej); 

 działania włączające osoby narażone na utrwalone wykluczenie społeczne, w szczególności 

programy resocjalizacyjne i terapeutyczno-resocjalizacyjne, działania profilaktyczne, diagnostyczne, 

leczniczo-rehabilitacyjne i terapeutyczno-edukacyjne; 

 integracja i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie ich udziału w życiu publicznym; 

 rozwijanie usług opiekuńczych oraz interwencja kryzysowa; 

 rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców; 

 mikro-inicjatywy samopomocowe, współdziałanie sąsiedzkie, projekty wymiany usług 

i współużytkowania dóbr, budowanie trwałej sieci wzajemnego wsparcia; 

 promowanie przedsiębiorczości, podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym 

podejmowanie działań sprzyjających tworzeniu nowych firm i rozwoju kompetencji 

przedsiębiorczości mieszkańców; 

 tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF, działanie 1.5 Promowanie 

przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne18; 

 wsparcie przedsiębiorczości społecznej; 

 poprawa stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznych i półpublicznych; 

 rozwój nowych przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu różnych potrzeb społecznych; 

 kształtowanie z udziałem mieszkańców przestrzeni publicznych, takich jak: place, skwery, trakty 

piesze, parki, zielone enklawy, kameralne miejsca wypoczynku i spotkań; 

                                                      

 18
 (zgodnie z ustaleniami i zapisami SZOOP) 
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 poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; 

 ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnianie na cele społeczne  

i gospodarcze; 

 ochrona środowiska przyrodniczego; 

 poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej. 

 

6.4. Planowane efekty rewitalizacji 

 

Realizacja planowanych projektów rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Boguchwała w efekcie 

przyczyni się do wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, nadania mu nowej jakości 

funkcjonalnej i poprawy warunków życia mieszkańców, a co za tym idzie dalszego rozwoju społeczno- 

gospodarczego Gminy. 

Projekty rewitalizacyjne przyczynią się do: 

 zatrzymania trendów migracyjnych młodzieży poprzez tworzenie preferencyjnych warunków 
pracy i zamieszkania, 

 podniesienia standardu życia mieszkańców – warunków pracy, zamieszkania i rekreacji 

 zwiększenie liczby miejsc pracy utworzonych  w ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej, 

 poprawy i rozwoju infrastruktury społecznej - ilości i standardu usług kultury, ochrony 
zdrowia, 

 powstanie miejsc integracji międzypokoleniowej  w tym  stworzenie warunków dla integracji 
osób starszych (zajęcia edukacyjno-kulturalne, zajęcia ruchowe), 

 zwiększenia dostępu do usług  doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym, 

 zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 
opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

 intensyfikacji ochrony środowiska naturalnego i kulturowego, przyrody i krajobrazu. 

 

6.5. Plan finansowy 

 

Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji obejmuje projekty przewidziane do realizacji 

w latach 2016-2022. Został opracowany na podstawie kosztów poszczególnych projektów, zgłoszonych 

i zakwalifikowanych do Programu. 

 

Podstawowe źródła pozabudżetowe wykorzystywane do realizacji projektów w LPR obejmują:  

 środki Unii Europejskiej,  

 środki budżetów samorządów wojewódzkich oraz powiatowych,  

 inne środki publiczne,  

 środki prywatne,  

 kredyty, pożyczki, obligacje komunalne i inne narzędzia i instrumenty finansowe, kierowane do JST  
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Określając poziom wsparcia oraz rodzaj kosztów kwalifikowanych kierowano się zapisami 

Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020 oraz Podręcznika kwalifikowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Plan finansowy, źródła finansowania i poziom zapotrzebowania na środki UE przedstawia poniższa 

tabela.       
Tabela 16.Projekty  społeczne 

LP. Tytuł projektu 
Okres realizacji 

[plan] 

Szacunkowe 

nakłady [PLN/ 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

WKŁAD 

WŁASNY  

Fundusze 

UE  
RODZAJ FUNDUSZY 

1 

Centrum Rozwoju 
Społecznego dla 
Rodzin z Gminy 

Boguchwała 

2019-2020 700 000 35 000 665 000 

EFS 

RPO WP 2014-

2020/Dz.8.9./ 

środki własne 

2 

Utworzenie 
przedsiębiorstwa 

społecznego w 
Gminie 

Boguchwała 

2018-2020 200 000 0  200 000 

EFS  

RPO WP 2014-2020/ 

Dz.8.5./ 

 środki własne 

3 

Centrum Rozwoju 
Społecznego dla 

Seniorów  z Gminy 
Boguchwała 

2019-2020 600 000 30 000 570 000 

EFS  

RPO WP 2014-

2020/Dz.8.8./ 

 środki własne 

4 

Wsparcie 
przedsiębiorczości 

w Gminie 
Boguchwała  

2019-2020 1 000 000 50 000 950 000 

EFS  

RPO WP 2014-

2020/Dz.7.7./ 

 środki własne 

5 

Utworzenie 
Centrum Wsparcia 
Przedsiębiorczości 

w Gminie 
Boguchwała  

2019-2020 500 000 

140 000 

(10% 

+wkład 

własny 

Gminy) 

360 000 

EFS  

RPO WP 2014-

2020/Dz.9.5./ 

 środki własne 

 

Tabela 17. Projekt inwestycyjny 

1/ZI/2020 
Zadanie ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” projekt  „Utworzenie 

Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”  

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Okres realizacji [plan] 
Szacunkowe 

nakłady [PLN] 
WKŁAD WŁASNY  Fundusze UE 

 

RODZAJ FUNDUSZY 

2017-2019 9 531 100 1 315 968,15 7457152,85 

EFRR 

RPO WP 2014-2020 

Dz.6.5. 
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Potencjalne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych: 

Najistotniejszym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych realizowanych w latach 2016-2022 są 

środki europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, alternatywnymi źródłami finansowania projektów rewitalizacyjnych będą środki budżetu 

państwa w ramach krajowych programów oraz środki samorządu terytorialnego.  

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis potencjalnych źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych 

przewidzianych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-

2022. 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, którego celem jest ograniczenie problemów społecznych na terenach 

zdegradowanych zidentyfikowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 

2016-2022. Beneficjentami w/w działania mogą być między innymi: jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną, partnerzy społeczni i gospodarczy, instytucje kultury, 

kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

przedsiębiorstwa komunalne. 

W ramach działania 6.5 o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty obejmujące: 

- budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, w celu przywrócenia i/lub nadania nowych 

funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych lub 

rekreacyjnych:  

 a) budynków użyteczności publicznej, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie 

związanego z budynkiem, zdegradowanych budynków (w tym poprzemysłowych, powojskowych, 

popegeerowskich, pokolejowych) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie 

związanego z budynkiem,  

b) obszaru przestrzeni publicznej 

- roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków 

położonych w strefie ochrony konserwatorskiej wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie 

związanego z budynkiem. 

W ramach ww. typów projektów wyłącznie, jako element uzupełniający realizację kompleksowego projektu 

przyczyniającego się do osiągnięcia celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała możliwa 

jest:  

 a) budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do 

rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie przekraczającej 30 % kosztów kwalifikowalnych 

projektu,  

b) budowa, przebudowa, rozbudowa, podstawowej infrastruktury komunalnej tj. przewodów lub urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i teletechnicznych na obszarze 

objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do 

podstawowych usług komunalnych,  

c) przebudowa części wspólnych budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem,  
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d) przebudowa i zakup systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego,  

e) realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez 

budynek/przestrzeń publiczną.  

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5. uzależnione 

jest od złożenia komplementarnych wniosków o dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu 

Społecznego w tym: 

 

 Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - działania wspierające bezzwrotne 

wsparcie na rzecz osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w tym 

wsparcie doradczo-szkoleniowe, bezzwrotne dotacje oraz wsparcie pomostowe oraz zwrotne 

wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie 

pożyczki) 

 Działanie 8.1 działanie Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz Działanie 8.7 działanie Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - działania wspierające 

zintegrowane i zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, 

obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze: społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i 

zawodowym, włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, 

realizowane w warsztatach terapii zajęciowej, wsparcie działalności w zakresie reintegracji 

zawodowej i społecznej, prowadzonej w szczególności przez Zakłady Aktywności Zawodowej, 

Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej 

  Działanie 8.4. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz Działanie 8.9 

Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne – obejmujące działania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego 

szczebla gminnego na rzecz wspierania rodziny, pieczy zastępczej itp. 

 Działanie 8.5. Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie – działania wspierające 

świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla na wsparcia rozwoju ekonomii 

społecznej 

 Działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego- działania wspierające min. kształcenie 

kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, kompleksowe 

programy wspomagające szkoły bądź też placówki oświaty w procesie indywidualizacji pracy z 

uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym, wsparcie na 

rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania 

oraz rozwijania kompetencji informatycznych, 

 Działanie 9.3. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych działanie 

wspierające szkolenia oraz inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy 

kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych skierowane do osób dorosłych  
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Ponadto poza działaniem 6.5. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 uzupełniające inwestycje niezbędne do rewitalizacji 

mogą być realizowane w ramach poniższych działań: 

Działanie 1.5. Promowanie przedsiębiorczości działanie wspierające przedsięwzięcia dotyczące m.in. 

przygotowania terenów inwestycyjnych oraz inkubatorów przedsiębiorczości). 

Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków działanie wspierające głęboką modernizację 

energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z 

wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne. 

Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa działania wspierające min. budowę, rozbudowę, przebudowę 

lub zakup wyposażenia w zakresie sieci wodociągowej oraz ujęć i stacji uzdatniania wody. 

Działanie 5.4. Niskoemisyjny transport miejski projekt mający na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

oraz budowę spójnego i efektywnego systemu przewozów pasażerskich, m.in. poprzez: zakup lub 

modernizację niskoemisyjnego taboru transportu publicznego, budowę lub przebudowę niezbędnej 

infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej 

 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020- nabory ogłaszane przez Lokalną Grupę Działania 

Trygon Rozwój i Innowacja- podjęcie działań związanych z poprawą stanu infrastruktury drogowej poprzez 

budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych. 

Ponadto w ramach PROW 2014-2020 można uzyskać wsparcie między innymi na rozwój gospodarstw i 

działalności gospodarczej (działania M06) oraz wsparcie rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, 

przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej 

(działanie M07).  

3. Fundusz Termomodernizacji i Remontów- działanie wspierające inwestorów realizujących przedsięwzięcia 

termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w 

których były lokale kwaterunkowe. Formy pomocy w ramach funduszu:  

 premia termomodernizacyjna  

 premia remontowa  

 premia kompensacyjna 

4. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

- Program Dziedzictwo kulturowe: działanie wspierające min. ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w 

kraju i zagranicą, popularyzacja kultury ludowej,  

- Program Rozwój infrastruktury kultury: działania wspierające infrastrukturę oraz poprawę funkcjonowania 

podmiotów prowadzących działalność kulturalna, domów kultury, 

5. Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

- Program Ochrona atmosfery: działania wspierające realizację kompleksowych działań 

termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej, w szczególności związanych z likwidacją 

dotychczasowych źródeł ciepła bazujących na paliwach stałych na obszarach wskazanych w programach 

ochrony powietrza jako obszary z przekroczeniami wartości dopuszczalnych lub też związane z realizacją 

nowych źródeł ciepła z zastosowanie odnawialnych źródeł energii.  

Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- w tym między innymi działania 

zmierzające do powstrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i 
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wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami, a także do 

wzmocnienia działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody. 

6. Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 - adresowany do podmiotów sektora 

społecznego , którego głównym celem jest zwiększenie poziomu zaangażowania obywateli i organizacji 

pozarządowych w życie publiczne.  

7. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019- działania których 

celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez 

tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym, ale 

także wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w 

ruchu drogowym . W ramach Programu jednostkom samorządu terytorialnego udzielana jest z budżetu 

państwa dotacja celowa na budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych i gminnych w wysokości do 

50% przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 000 000,00 zł. W każdym roku gmina może skorzystać z 

dofinansowania nie więcej niż jednego zadania.  

8. Programy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: działania wspierające prace konserwatorskie przy 

zabytkach ruchomych ,prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków. 

9. Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierające realizację przez jednostki samorządu terytorialnego 

zadań inwestycyjnych o charakterze sportowym. W ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

dofinansowanie mogą uzyskać miedzy innymi inwestycje szkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej 

na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego 

spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości - umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. 

W ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej można uzyskać wsparcie na przebudowę lub 

remont istniejących obiektów, w tym obiektów wykorzystywanym przez kluby sportowe.  

Ponadto ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki można uzyskać wsparcie na realizację przedsięwzięć 

z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, w tym także na szkolenia sportowego 

i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych, wsparcie działalności prowadzonej przez podmioty 

funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra 

aktywności społecznej oraz miejscem poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa.  

10. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH- program 

finansowany ze środków budżetu państwa, którego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej 

i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Program adresowany 

jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, w których istnieje potrzeba utrzymania 

i rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi, ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności 

lokalnych, a także osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, prowadzących lub zamierzających prowadzić instytucje opieki nad małymi dziećmi. 

Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3, natomiast udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 

80% wartości kosztów realizacji zadania. 

11. Ponadto Gmina Boguchwała realizuje szereg gminnych programów o charakterze społecznym, 

zdrowotnym, kulturalnym, pro środowiskowym tj.  

-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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Obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika 

z art. 41 ust. 1 i 2, art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i zadań jest 

zlokalizowanych na poziomie gminy, która na mocy ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskała kompetencje do rozwiązywania tych 

problemów. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej 

społeczności, aby zapobiegać i minimalizować zagrożenia oraz szkody społeczne i indywidualne będące 

efektem nadużywania alkoholu. 

-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Ustawodawca w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązał 

jednostki samorządu terytorialnego, w tym także samorząd gminny, do realizacji zadań związanych z 

przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te mają być realizowane przez odpowiednie kształtowanie polityki 

społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez: działalność 

wychowawczą, edukacyjną, informacyjną oraz zapobiegawczą. 

Narkomania jest ściśle związana z wieloma innymi problemami społecznymi, takimi jak ubóstwo, 

bezrobocie, przestępczość czy bezdomność. Istotą działań profilaktycznych zawartych w programie jest 

przeciwdziałanie tym zagrożeniom, których występowanie lub spotęgowanie w przyszłości wydaje się 

wysoce prawdopodobne. W związku z tym, że znacznie bardziej opłaca się profilaktyka niż kosztowne 

działania naprawcze, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii ukazuje działania profilaktyczne mające 

na celu zapobieganie uzależnieniom od narkotyków. 

-Gminny Program Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Mieszkańców Gminy Boguchwała na lata 2017-2018 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych, do zadań własnych gminy w zakresie równego dostępu do 

świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów 

programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 

gminy. 

Z badań statystycznych wynika, że inwestycja w edukację i badania profilaktyczne to skuteczne działania w 

realizacji celu programu, to jest poprawę stanu zdrowia i związanej  

z nimi jakości życia mieszkańców gminy. 

- Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Realizacja zamierzeń wynikających z programu przyczyni się do budowy społeczeństwa obywatelskiego, 

wzmocnienia poczucia tożsamości mieszkańców gminy Boguchwała, rozwoju zakresu i form współpracy 

gminy z organizacjami pozarządowymi, poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez zaspokojenie 

potrzeb społecznych. 

- Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Boguchwała – działanie 

wspierające usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała . 
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6.6.Analiza ryzyka wraz ze środkami zaradczymi 

 

Przeprowadzona analiza dla obszarów zdegradowanych stanowi w pewnym sensie analizę ryzyka 

w kontekście przyjętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji (na poziomie celów rewitalizacji) zakresu 

niezbędnych interwencji samorządu Gminy Boguchwała. 

 

Wskazano tam czynniki, które występują (lub mogą potencjalnie wystąpić) niezależnie 

od aktywności samorządu lokalnego, lecz stanowią jednocześnie konkretne uwarunkowania, w obrębie, 

których samorząd będzie realizował swoje założenia rewitalizacji.  

 

Jako, że Program realizowany na przestrzeni 6 lat, w tym czasie zmianie ulegały będą lokalne 

i zewnętrzne uwarunkowania, przewidziano ścieżki postępowania na wypadek wystąpienia potencjalnych 

trudności dla realizacji LPR.  

 

Na poziomie indywidualnych projektów do najpoważniejszego ryzyka należy:  

 

 nieosiągnięcie w ramach realizacji projektu zakładanych produktów – do barier, które składają się 

na to ryzyko można zaliczyć np. niezrealizowanie robót w przewidzianym zakresie ze względu na 

problemy techniczne, prawne czy społeczne. Z tego powodu prowadzony będzie monitoring 

wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji projektów. w razie konieczności ich aktualizacji, Rada 

Miejska w Boguchwale będzie władna do podejmowania uchwał w sprawie zmian w Programie, tak 

aby LPR mógł w dalszym ciągu spełniać swoje zadania operacyjne. Każdorazowo wybierany będzie 

taki wykonawca, który swoim doświadczeniem i potencjałem technicznym gwarantować będzie 

terminową i zgodną z zakresem rzeczowym implementację zaplanowanych działań; 

 

 nieosiągnięcie w ramach realizacji projektu zakładanych rezultatów – w razie zidentyfikowania 

takiego problemu we wdrażaniu LPR dla pojedynczego projektu, po jego merytorycznym 

uzasadnieniu, Rada Miejska będzie mogła podjąć stosowną uchwałę w sprawie zmian w Programie 

dla konkretnego projektu.  

 

 nieuzyskanie środków finansowych na realizację projektów – dla każdego projektu wskazano jego 

potencjalne źródła finansowania, co minimalizuje ryzyko nieuzyskanie dofinansowania 

zewnętrznego. Głównym założeniem dla realizacji danego projektu jest uzyskanie 

współfinansowania (m.in. ze środków UE, budżetu Państwa). Brak dofinansowania może wpłynąć 

na przesunięcie w czasie kolejnych etapów projektów do momentu zapewnienia wystarczających 

środków przez interesariuszy Programu Rewitalizacji. Zostaną podjęte wszelkie środki, aby 

dokumentacja aplikacyjna została przygotowana rzetelnie, a w trakcie realizacji projektu nie 

wystąpiły nieprawidłowości, które mogłyby skutkować cofnięciem całości lub części przyznanych 

środków. Każdorazowo zostanie przeprowadzona staranna ocena wystąpienia pomocy publicznej 

w projekcie; 

 

 w przypadku niepowodzenia w realizacji pojedynczych projektów, w tym takich, które stanowią 

fundament dla kolejnych działań, Burmistrz powoła odpowiedni zespół zadaniowy, złożony 

z pracowników merytorycznych właściwych wydziałów UM i jednostek organizacyjnych, a w miarę 

potrzeb również ekspertów zewnętrznych. Zespół ten wspólnie znajdzie najbardziej optymalne 
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rozwiązanie problemu, np. wdrożenie alternatywnego projektu, zaspokajającego daną potrzebę 

społeczności lokalnej. 

 

Na poziomie realizacji LPR jako całości można wyróżnić następujące potencjalne sytuacje Problemowe:  

 

 zmiana polityczna we władzach gmin – mogłaby ona skutkować odmienną wizją rewitalizacji. 

Wybrane do realizacji projekty nie zostały jednak wytypowane w oparciu o sympatie polityczne, a o 

niezależne badania ekspertów zewnętrznych i opinie mieszkańców. LPR może podlegać aktualizacji, 

polegającej na opracowaniu i wpisaniu nowych projektów do katalogu zadań, jednakże czynniki 

polityczne nie będą miały wpływu na wybór projektów. Będzie on każdorazowo opiniowany przez 

Radę Miejską po szczegółowym przeanalizowaniu ich zasadności przez specjalistów z Zespołu ds. 

wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

 nie osiągnięcie porozumienia z interesariuszami LPR na etapie wdrażania Programu – brak 

akceptacji ze strony zainteresowanych podmiotów mógłby przekreślić zasadność Programu, 

jednakże dla jego akceptacji społecznej odbyły się otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 

i badania ankietowe, a w Programie uwzględniono zgłoszone postulaty i propozycje wysuniętych 

przez nich konkretnych zadań. Zagwarantowano również możliwość zgłaszania uwag już w trakcie 

realizacji Programu, które będą przedyskutowane wraz z osobami je zgłaszającymi w celu uzyskania 

porozumienia; 

 

 ryzyko opóźnień w związku z procedurami administracyjnymi – harmonogram realizacji 

poszczególnych zadań i projektów w ramach LPR przewiduje możliwe wystąpienie opóźnień, 

dlatego wskazane w nim terminy zostały określone z marginesem czasu potrzebnym do 

przeprowadzenia odpowiednich procedur urzędowych.  

 

7.KOMPLEKSOWOŚĆ I KOMPLEMENTARNOŚĆ LOKALNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI 
 

Projekty interwencyjne przewidziane do realizacji w ramach LPR, są odpowiedzią na zdiagnozowaną 

sytuację problemową i wpisują się w cele strategiczne. 

 Program złożony jest z różnorodnych projektów, zarówno infrastrukturalnych jak i miękkich, co jest 

warunkiem niezbędnym do osiągnięcia kompleksowej interwencji na obszarze rewitalizacji. Koncentracja 

interwencji i konieczność hierarchizacji potrzeb powodują, że projekty rewitalizacyjne dotyczą terenów 

o istotnym znaczeniu dla rozwoju całej gminy, a obejmują obszary dotknięte szczególną koncentracją 

problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. Interwencja Programu obejmuje wiele różnych obiektów 

i przestrzeni – których dysponenci deklarują realizację projektów, które z jednej strony poprawiają sytuację 

na obszarze rewitalizacji, z drugiej – poprzez efekt synergii wpływają na ożywienie i rozwój całej gminy, 

przyczyniając się w ten sposób do budowy pozycji konkurencyjnej gminy Boguchwała. 

Dlatego wybór projektów przewidzianych do realizacji w ramach LPR jest nieprzypadkowy. Łączą 

one konieczność podjęcia wszechstronnych działań o charakterze rewitalizacyjnym skoncentrowanych na 

osiągnięciu wyznaczonych celów szczegółowych, a zatem zachowują wymogi wzajemnej 

komplementarności (przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz 

źródeł finansowania). Komplementarność jest jednym z nadrzędnych aspektów Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 
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7.1.Komplementarność przestrzenna. 

 Wszystkie projekty zawarte w dokumencie realizowane będą na wyznaczonym obszar rewitalizacji, 

natomiast zasięg ich oddziaływania będzie większy i obejmie teren całej gminy. Zaplanowane „miękkie” 

projekty rewitalizacyjne ze względu na społeczny charakter działań dedykowane będą mieszkańcom całej 

gminy, ponieważ tylko poprzez większą skalę oddziaływania na wykluczenie społeczne i/lub zagrożenie 

ubóstwem można uzyskać założone efekty w postaci rozwiązania zidentyfikowanych problemów dla 

każdego obszaru rewitalizacji. 

 Działania rewitalizowane są skoncentrowane przestrzennie, w miejscu, gdzie przyniosą najlepszy 

oczekiwany efekt. Kumulacja projektów o różnym zakresie będzie miała większą siłę pozytywnego 

oddziaływania na mieszkańców niż pojedyncze projekty, a przede wszystkim nie będzie skutkowała 

przenoszeniem problemów w inne miejsce, ale ich rozwiązaniem. W tym celu zawarto zarówno projekty 

inwestycyjne, jak i społeczne, które zapobiegną prowadzeniu do niepożądanych efektów społecznych, 

takich jak segregacja społeczna i wykluczenie.  
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Wszystkie projekty zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji są obszarowo wzajemnie ze sobą komplementarne: 

 Tytuł  Lokalizacja Inwestor Finansowanie 

1 
Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z 

Gminy Boguchwała 
Obszar - Boguchwała 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Boguchwale 
RPO WP 2014-2020 

EFS Dz.8.9. 

P
ro

je
kt

y 

ko
m

p
le

m
en

ta
rn

e
 

Zadanie ”Rewitalizacja Miasta 
Boguchwała-  Kompleksowa 

rewitalizacja na terenie ROF” projekt  
„Utworzenie Centrum Aktywności 
Lokalnej w Gminie Boguchwała”  

Obszar - Boguchwała 
 

Gmina Boguchwała 
RPO WP 2014-2020 

Dz.4.6 

2 
Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w 

Gminie Boguchwała 
Obszar - Boguchwała 

 
Gmina Boguchwała 

RPO WP 2014-2020 
EFS 8.5. 

P
ro

je
kt

y 

ko
m

p
le

m
en

ta
rn

e
 

Zadanie ”Rewitalizacja Miasta 
Boguchwała-  Kompleksowa 

rewitalizacja na terenie ROF” projekt  
„Utworzenie Centrum Aktywności 
Lokalnej w Gminie Boguchwała”  

Obszar - Boguchwała 
 

Gmina Boguchwała 
RPO WP 2014-2020 

Dz.6.5. 

3 
Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów  

z Gminy Boguchwała 
Obszar - Boguchwała 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Boguchwale 
RPO WP 2014-2020 

EFS Dz.8.8 
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P
ro

je
kt

y 
ko

m
p

le
m

en
ta

rn
e

 
Zadanie ”Rewitalizacja Miasta 
Boguchwała-  Kompleksowa 

rewitalizacja na terenie ROF” projekt  
„Utworzenie Centrum Aktywności 
Lokalnej w Gminie Boguchwała”  

Obszar - Boguchwała 
 

Gmina Boguchwała 
RPO WP 2014-2020 

Dz.6.5. 

4 
Wsparcie przedsiębiorczości w Gminie 

Boguchwała 
Obszar - Boguchwała 

 
BD Center Sp. z o.o. 

RPO WP 2014-2020 
EFS Dz.7.7. 

P
ro

je
kt

y 

ko
m

p
le

m
en

ta
rn

e
 

  

Zadanie ”Rewitalizacja Miasta 
Boguchwała-  Kompleksowa 

rewitalizacja na terenie ROF” projekt  
„Utworzenie Centrum Aktywności 
Lokalnej w Gminie Boguchwała”  

Obszar - Boguchwała 
 

Gmina Boguchwała 
RPO WP 2014-2020 

Dz.6.5. 

5 
Utworzenie Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała 
Obszar - Boguchwała 

 
Gmina Boguchwała 

RPO WP 2014-2020 
EFS Dz.9.5. 

Projekty 
komplementarne 

 

Zadanie ”Rewitalizacja Miasta 
Boguchwała-  Kompleksowa 

rewitalizacja na terenie ROF” projekt  
„Utworzenie Centrum Aktywności 
Lokalnej w Gminie Boguchwała”  

Obszar - Boguchwała 
 

Gmina Boguchwała 
RPO WP 2014-2020 

Dz.6.5. 
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7.2.Komplementarność problemowa. 

 Projekty zawarte w dokumencie stanowią kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane we 

wszystkich sferach zróżnicowane problemy i wykorzystują potencjały wyznaczonego obszaru rewitalizacji. 

Wykazane to zostało w powiązaniu każdego projektu  ze zdiagnozowanymi problemami. Dzięki temu 

wszystkie projekty uzupełniające są komplementarne w oddziaływaniu całościowym na obszar rewitalizacji 

w aspekcie społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym. Takie 

podejście ma przeciwdziałać fragmentaryzacji działań koncentrując się na całościowym spojrzeniu na 

przyczyny kryzysu danego obszaru, które w tym przypadku spowodowane są głównie kumulacją 

wykluczenia społecznego oraz utratą pierwotnie pełnionych funkcji przez obszar rewitalizacji.  

W związku z tym wykonana została pogłębiona analiza i diagnoza obszaru rewitalizacji we wszystkich 

aspektach: społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym.  

Konieczne jest również określenie pożądanego stanu do jakiego mają doprowadzić dany obszar projekty 

rewitalizacyjne, dlatego została określona wizja (planowany efekt rewitalizacji) uwzględniająca specyfikę 

terenu. Parametryzacja efektów rewitalizacji określona została na poziomie celów rewitalizacji, ponieważ 

wizja określa zbiór pożądanych wartości do osiągnięcia po wdrożeniu założeń dokumentu.  

Komplementarność problemowa wykazana została w tabeli poniżej, gdzie przedstawione zostały potrzeby 

rewitalizacyjne, odpowiadające im cele i kierunki działań oraz projekty w każdej sferze. Poszczególne 

projekty realizują konkretne cele rewitalizacji i kierunki działań. Wszystkie kierunki działań i odpowiadające 

im projekty są powiązane problemowo oraz odnoszą się do wszystkich sfer: społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej rozwiązując zidentyfikowane problemy.  

Podczas podejmowania strategicznych decyzji przez samorząd lokalny na innych płaszczyznach będą brane 

pod uwagę zaplanowane  projekty rewitalizacyjne, aby zapewnić koordynację tematyczną i organizacyjno-

techniczną działań administracji samorządowej. Ponadto ważne jest, że proces rewitalizacji realizuje 

założenia innych dokumentów strategicznych i planistycznych zarówno na szczeblu lokalnym, jak 

i powiatowym, regionalnym, krajowym czy europejskim. 

 

Komplementarność problemowa – potrzeby rewitalizacyjne wraz z odpowiadającymi im celami rewitalizacji oraz 

zaplanowanymi projektami inwestycyjnymi i społecznymi 

SFERA Potrzeba rewitalizacyjna Cel rewitalizacji Projekty inwestycyjne Projekty społeczne 

SP
O

ŁE
C

ZN
A

 

Zapewnienie dostępu 

do wysokiej jakości 

podstawowych usług 

publicznych 

 

Cel główny 1. 
Cel szczegółowy: 1.1. 
Cel szczegółowy: 1.3. 
Cel główny 3. 
Cele szczegółowe: 3.1. 
 

1/ZI/2020 1 

Zapewnianie udziału w 

życiu społecznym 

seniorom oraz osobom 

niepełnosprawnym 

 

Cel główny 1. 
Cel szczegółowy: 1.1. 
Cel szczegółowy: 1.3 
Cel główny 3. 
Cele szczegółowe: 3.1. 

1/ZI/2020 3 
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G
O

SP
O

D
A

R
C

ZA
 

Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorstw i 

działalności 

gospodarczych 

mieszkańców na 

obszarze rewitalizacji 

 

Cel główny 1. 
Cel szczegółowy: 1.1. 
Cel szczegółowy: 1.3 
Cel główny 2. 
Cel szczegółowy: 2.1. 
Cel szczegółowy: 2.2 
 

1/ZI/2020 2, 4 

FU
N

K
C

JO
N

A
LN

O
 -

P
R

ZE
ST

R
ZE

N
N

A
 

Uporządkowanie oraz 

stworzenie atrakcyjnych 

przestrzeni publicznych 

sprzyjających 

aktywności 

mieszkańców 

 

Cel główny 1. 
Cel szczegółowy: 1.1 
Cel szczegółowy: 1.2 
Cel szczegółowy 1.3. 
Cel główny 2. 
Cele szczegółowe: 2.1. 
Cel szczegółowy 2.2. 
Cel główny 3. 
Cel szczegółowy: 3.1. 
 

1/ZI/2020 1,3,5 

TE
C

H
N

IC
ZN

A
 

Zatrzymanie 

postępującej degradacji 

technicznej i/lub 

poprawa efektywności 

energetycznej 

budynków 

 

Cel główny 1. 
Cel szczegółowy: 1.1. 
Cel operacyjny 1.3 
Cel główny 2. 
Cele szczegółowe: 2.1. 
Cel operacyjny 2.2. 
Cel główny 3. 
Cel szczegółowy: 3.1. 
 
 

1/ZI/2020 1,3,5 

ŚR
O

D
O

W
IS

K
O

W
A

 

Zwiększenie terenów 

zieleni urządzonej 

służących 

wypoczynkowi i 

rekreacji mieszkańców 

Cel główny 1. 
Cel szczegółowy: 1.1 
Cel szczegółowy 1.3. 
Cel główny 2. 
Cel szczegółowy: 2.1. 
Cel szczegółowy: 2.2. 
Cel główny 3. 
Cel szczegółowy: 3.1. 
 
 
 

1/ZI/2020 1,3,5 

 

7.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna – realizacja poszczególnych projektów, zarządzana przez 

operatora całego procesu rewitalizacji, pozwala na efektywne i harmonijne współdziałanie wzajemne, 

uzupełnianie się i spójność procedur. Szerzej na ten temat jest opisane w rozdziale 8. 

7.4. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Komplementarność międzyokresowa – szczegółowy dobór projektów jest efektem krytycznej oceny oraz 

sformułowania wniosków na temat dotychczasowego (w kontekście zaangażowania środków 

wspólnotowych, szczególnie w ramach polityki spójności 2014-2020) sposobu wspierania procesów 

zaangażowanych społecznie.  
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Tabela 18. Wykaz projektów zrealizowanych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji lub realizowanych komplementarnych do projektu inwestycyjnego zaplanowanego w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji  

 
Tytuł  

 
Okres 

realizacji 
Kwota Lokalizacja Inwestor Finansowanie 

1 

Zadanie ”Rewitalizacja Miasta 
Boguchwała -  Kompleksowa 
rewitalizacja na terenie ROF” 

projekt pn.„Utworzenie Centrum 
Aktywności Lokalnej w Gminie 

Boguchwała” - 

. 

2017-2020 9 531 100 Obszar Boguchwała Gmina Boguchwała RPO WP 2014-2020 
DZ.6.5. 

P
ro

je
kt

y 
ko

m
p

le
m

en
ta

rn
e

 

Budowa miejskiego rynku na terenie 
byłego gospodarstwa rolnego  

2013-2014 8.080.151 Obszar Boguchwała Gmina Boguchwała 
RPO WP 2007-2013, 

Gmina Boguchwała 

Zakup i montaż mobilnego Street 
Parku w Boguchwale  

2015 72.693 Obszar Boguchwała Gmina Boguchwała 
PROW 2007 -2013, 

Gmina Boguchwała 

Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej Gminy Boguchwała 
poprzez zakup i montaż tablic 
informacyjnych miejscowości  

2013 38.376 Obszar całej Gminy Gmina Boguchwała 
PROW 2007 -2013, 

Gmina Boguchwała 

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości 
poprzez przebudowę i wyposażenie 
stałego targowiska w Boguchwale  

2012-2013 834.204 Obszar Boguchwała Gmina Boguchwała 
PROW 2007 -2013, 

Gmina Boguchwała 

Budowa instalacji fotowoltaicznej o 
mocy 30 kW dla budynku 

administracyjno – targowego, 
Boguchwała, Plac Rynek 2 - w 
ramach projektu „Zwiększenie 

udziału energii ze źródeł 

2018 206.336 Obszar Boguchwała Gmina Boguchwała 
RPO WP 2014-2020, 

Gmina Boguchwała 
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odnawialnych na terenie ROF” 

Rozbudowa i przebudowa 
kompleksu basenów w Boguchwale 

Budżet Gminy 

2014-2015 5.239.920 Obszar Boguchwała Gmina Boguchwała Gmina Boguchwała 

„Rozbudowa i przebudowa 
kompleksu basenów w Boguchwale 

przy ul. Kolejowej 15 c, Etap II” 

Partnerstwo Publiczno Prywatne  

2016-2019 21.000.000 Obszar Boguchwała Gmina Boguchwała 
Gmina Boguchwała, 

Partner Prywatny 

Przebudowa budynku dworca 
kolejowego w Boguchwale  

w ramach projektu Rozwój 
gospodarki niskoemisyjnej oraz 

poprawa mobilności mieszkańców 
poprzez usprawnienie 

zrównoważonego transportu 
publicznego na terenie ROF  

2017-2018 3.335.876 Obszar Boguchwała Gmina Boguchwała 
RPO WP 2014 -2020, 
Gmina Boguchwała 

Przebudowa ulicy Kolejowej w 
Boguchwale w ramach projektu 

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej 
oraz poprawa mobilności 

mieszkańców poprzez usprawnienie 
zrównoważonego transportu 
publicznego na terenie ROF  

2017-2018 1.750.000  Obszar Boguchwała Gmina Boguchwała 
RPO WP 2014 -2020, 
Gmina Boguchwała 
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Tabela 19. Wykaz projektów zrealizowanych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji lub realizowanych komplementarnych do projektów społecznych zaplanowanych w Lokalnym  Programie 
Rewitalizacji  

 Tytuł  
Okres 

realizacji 
Kwota Lokalizacja Inwestor Finansowanie 

 

Utworzenie 
przedsiębiorstwa 

społecznego w Gminie 
Boguchwała 

2018-2020 200,00 
Obszar  Boguchwała 

 
Gmina Boguchwała 

RPO WP 2014-2020 
DZ.8.5 

 

Wsparcie 
przedsiębiorczości w 
Gminie Boguchwała  

2018-2020 1 000 000,00 
Obszar  Boguchwała 

 
BD Center Sp. z o.o. 

RPO WP 2014-2020 
DZ.7.7. 

 
Utworzenie Centrum 

Wsparcia Przedsiębiorczości 
w Gminie Boguchwała  

2018-2020 500 000 
Obszar - Boguchwała 

 
Gmina Boguchwała  

RPO WP 2014-2020 
DZ.9.5 

P
ro

je
kt

y 
ko

m
p

le
m

en
ta

rn
e

 

Klub Integracji Społecznej 2014 936 735,00 Obszar całej gminy Boguchwała 
Gmina Boguchwała / 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

PO KL 2007-2013 

Spółdzielnia socjalna szansą 
na aktywizację 
bezrobotnych 

 

2011-2012 1 116 570,00 Obszar całej gminy Boguchwała Gmina Boguchwała  PO KL 2007-2013 
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Wyrównywanie szans 
mieszkańców Gminy 

Boguchwała oraz 
przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu 

2013-2015 2 161 350,00 Obszar całej gminy Boguchwała Gmina Boguchwała  POIG 2007-2013 

Uzyskanie uprawnień do 
kierowania samochodami 

ciężarowymi, szansą 
zatrudnienia dla osób 

odchodzących z rolnictwa, 
w zawodzie poszukiwanym 

na rynku pracy 
 

2006 124 609,20 Obszar całej gminy Boguchwała Gmina Boguchwała  ZPORR 

Czas na aktywność w 
Gminie Boguchwała 

2016-2017 1 556 330,29 Obszar całej gminy Boguchwała 
Gmina Boguchwała / 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

EFS w ramach RPO 
WP 2014-2020 

 
Centrum Rozwoju 

Społecznego dla Rodzin z 
Gminy Boguchwała 

2018-2020 700000 
Obszar  Boguchwała 

 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Boguchwale 

RPO WP 2014-2020 
DZ.8.9. 

P
ro

je
kt

y 
ko

m
p

le
m

en
ta

rn
e

 

Wyrównywanie szans 
mieszkańców Gminy 

Boguchwała oraz 
przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu 

2013-2015 2 161 350,00 Obszar całej gminy Boguchwała Gmina Boguchwała  POIG 2007-2013 

Program Asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej 
2014-2016 126 750,00 Obszar całej gminy Boguchwała 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Boguchwale 

Ministerstwo 
Rodziny Pracy i 

Polityki Społecznej 
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Rozbudowa i przebudowa 
budynku Domu Ludowego w 

Mogielnicy z 
przeznaczeniem na 

działalność Środowiskowego 
Domu Samopomocy 

2016-2018 2 155 391,05 Obszar całej gminy Boguchwała Gmina Boguchwała  RPO WP 2014-2020 

 

Centrum Rozwoju 
Społecznego dla Seniorów  

z Gminy Boguchwała 

2018-2020 600 000 
Obszar  Boguchwała 

 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Boguchwale 

RPO WP 2014-2020 
DZ.8.8. 

P
ro

je
kt

y 
ko

m
p

le
m

en
ta

rn
e

 

Utworzenie dziennego 
domu opieki "Senior-

WIGOR” 
2015 310 449,80 Obszar całej gminy Boguchwała Gmina Boguchwała  

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej- 
Programu wieloletni 

„Senior-WIGOR 

Rozbudowa i przebudowa 
budynku Domu Ludowego w 

Mogielnicy z 
przeznaczeniem na 

działalność Środowiskowego 
Domu Samopomocy 

2016-2018 2 155 391,05 Obszar całej gminy Boguchwała Gmina Boguchwała  RPO WP 2014-2020 

 
Aktywizacja-rewelacja 

 
2011-2012 32 000,00 Obszar całej gminy Boguchwała 

Lokalny Ośrodek Kultury 
„Razem” w Niechobrzu 

PO KL 2007-2013 

Organizacja 
międzypokoleniowych 

warsztatów tanecznych, 
gimnastycznych oraz 

warsztatów zdrowego 
żywienia 

2013-2015 19 163,25  Obszar całej gminy Boguchwała 
Lokalny Ośrodek Kultury 
„Razem” w Niechobrzu 

PROW 2007-2013 
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7.5. Komplementarność źródeł finansowania 

Komplementarność źródeł finansowania – planowane projekty rewitalizacyjne, opierają się na uzupełnianiu 

i łączeniu wsparcia ze środków EFRR, EFS z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. Ponadto 

łączą prywatne i publiczne źródła finansowania, przy założeniu, że stymulowanie endogenicznych zdolności 

inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian na obszarach zdegradowanych.  

Współfunkcjonowanie zaplanowanych projektów w ramach LPR, które są względem siebie 

komplementarne, zakłada skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszarów 

zdegradowanych, co jest ważnym warunkiem sukcesu całego procesu. 

Komplementarność projektów EFRR planowanych do finansowania                                                                                   

w ramach działania 6.5.RPO WP 2014-2020 i projektów EFS 

LP.1. 

Projekt planowany do finansowania w ramach 

działania 6.5  RPO WP 2014-2020 

Projekt planowany do finansowania z EFS 

Zadanie ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”- 

projekt  „Utworzenie Centrum Aktywności 

Lokalnej w Gminie Boguchwała” 

Tytuł projektu: Źródło finansowania: 

Centrum Rozwoju Społecznego dla 
Rodzin z Gminy Boguchwała 

EFS RPO WP 2014-2020 
Oś VIII Dz. 8.9 

Utworzenie przedsiębiorstwa 
społecznego w Gminie 

Boguchwała 

EFS RPO WP 2014-2020 
Oś VIII Dz. 8.5 

Centrum Rozwoju Społecznego dla 
Seniorów  z Gminy Boguchwała 

EFS RPO WP 2014-2020 
Oś VIII Dz. 8.8 

Wsparcie przedsiębiorczości w 
Gminie Boguchwała  

EFS RPO WP 2014-2020 
Oś VII Dz. 7.7 

Utworzenie Centrum Wsparcia 
Przedsiębiorczości w Gminie 

Boguchwała  

EFS RPO WP 2014-2020 
Oś IXI Dz. 9.5 

Miejsce realizacji: miasto  Boguchwała  
Budynek zabytkowego Spichlerza w Boguchwale zlokalizowany na działce 1355/61- własność Gmina 

Boguchwała 

Budynek Domu Kultury w Boguchwale zlokalizowany na działce 760/23 nr budynku 15a- własność Gmina 

Boguchwała 

Budynek sali widowiskowej w Boguchwale zlokalizowany na działce nr  1399/4, nr budynku 33 a- 

własność Gminy Boguchwała  

 

Opis wpływu projektów na sytuacje kryzysową w szczególności w sferze społecznej 

Realizacja zadania ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”- projektu  

„Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała” w ramach EFRR ma na celu stworzenie bazy do 

realizacji kluczowych z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych projektów o charakterze miękkim. Dzięki 

utworzeniu Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała możliwa będzie realizacja projektów 

nastawionych na interwencję w sferę społeczną. 
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Na wskazanym obszarze rewitalizacji zdiagnozowano problemy społeczne związane z wysoką emigracją młodych 

mieszkańców, niskim saldem migracji czy znacznym odsetkiem osób bezrobotnych i rodzin dotkniętych 

problemem ubóstwa. W obszarze rewitalizacji obserwuje się wysoki odsetek osób w wieku senioralnym i brak 

miejsc do działań dla tej grupy mieszkańców. W obszarze rewitalizacji zdiagnozowano także niską aktywność 

społeczną będącą wynikiem braku infrastruktury społecznej sprzyjającej ich aktywności oraz aktywności 

podmiotów ekonomii społecznej. 

Działania społeczne wdrożone zostaną w zabytkowym budynku Spichlerza, budynku domu kultury oraz budynku 

sali widowiskowej  w Boguchwale. Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych wyżej 

wskazanym obiektom  jest niezbędne do pobudzania  aktywność środowisk lokalnych i stymulować będzie 

współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia 

zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym.  

 

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji 

Projekty wpisują się w następujące cele rewitalizacyjne: 

1.1. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców: 

-tworzenie ogólnodostępnych centrów aktywności (kultura, dialog, integracja)  

na bazie istniejącego zasobu budynków; 

-zwiększanie współodpowiedzialności mieszkańców za sprawy lokalne poprzez wykorzystywanie narzędzi 

partycypacji społecznej; 

-rozwój wolontariatu poprzez angażowanie mieszkańców w działania na rzecz wspólnoty; 

-zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w sprawy społeczności lokalnych (wypracowanie i wdrożenie 

systemu wspierania liderów i animatorów), 

-stworzenie warunków  do integracji międzypokoleniowej  oraz rozwoju zainteresowań  z dziedziny sztuki, 

-zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w sprawy społeczności lokalnych (wypracowanie i wdrożenie 

systemu wspierania liderów i animatorów).  

1.2. Aktywizowanie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w celu włączania się w rozwiązywanie problemów 

społecznych na obszarze rewitalizacji: 

-stwarzanie warunków do zrzeszania się mieszkańców poprzez utworzenie  Centrum Aktywności Lokalnej w 

Gminie Boguchwała 

1.3. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej: 

-wzmacnianie działań profilaktycznych wspierających rodzinę; 

-realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej potrzebujących, 

-wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, dzieci i młodzież. 

2.1. Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji: 

-wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez powstanie min. przedsiębiorstwa społecznego 

-budowanie forum dialogu przedsiębiorców. 

2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców: 

-aktywizacja zawodowa mieszkańców; 

-wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów społecznych, 

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (szkolenia, rozbudowa publicznych miejsc dostępu do Internetu), 

3.1. Wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej: 

-rozbudowa istniejących budynków pod funkcje kulturalne, 

-zwiększenie dostępności kultury poprzez nowoczesne rozwiązania organizacyjne. 

3.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej: 

-rewitalizacja obiektów zabytkowych; 

-zwiększanie zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższe otoczenie. 
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Opis komplementarności projektów  

Realizacja zadania ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”- projektu  

„Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała” w ramach EFRR ma na celu stworzenie bazy do 

realizacji kluczowych z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych projektów o charakterze miękkim. Dzięki 

utworzeniu Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała możliwa będzie realizacja projektów 

nastawionych na interwencję w sferę społeczną. 

Wychodząc naprzeciw wskazanym powyżej problemom planuje w przebudowanym zabytkowym budynku 

Spichlerza w Boguchwale przeprowadzenie działań  w ramach EFS : Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora 

ekonomii społecznej w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach 

pozaszkolnych, Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

1. Komplementarność z projektem: Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała(Dz.8.9) 

 

W ramach działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne, planuje się zniwelowanie niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji poprzez 

poprawę zaradności i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych  rodzin  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie 

dostępnych narzędzi w zakresie wsparcia psychiczno - emocjonalnego, opiekuńczego, doradztwa, profilaktyki 

uzależnień, usług prozdrowotnych, treningu ekonomicznego, zdobywania umiejętności społecznych, mediacji 

wychowawczej,  oraz przez utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w formie 

opiekuńczej. W placówce tej prowadzona będzie świetlica z kołami zainteresowań, korepetycjami i zajęciami 

wypełniającymi czas wolny. Powyższe przyczynia się do ograniczenia problemów obszaru zdegradowanego 

poprzez kompleksową rewitalizację tego  obszaru. W celu realizacji niniejszego projektu niezbędne jest nadanie 

nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych budynkowi domu kultury w Boguchwale, który ze 

względu na zły stan techniczny nie spełnia swoich funkcji. Realizacja projektu wymaga wykorzystania zaplecza 

lokalowego oraz sprzętowego usytuowanego blisko społeczności obszaru rewitalizowanego. 

W przebudowanym budynku domu kultury w Boguchwale prowadzone będą zajęcia dla całych rodzin i ich 

członków z zakresu: 

-Praca asystenta rodziny, 

-Terapia psychologiczna- rodzinna, 

-Zajęcia terapeutyczne, 

-Warsztaty umiejętności wychowawczych, 

-Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w zakresie problemu alkoholowego, 

-Warsztaty zdrowego stylu życia w tym warsztaty kulinarne, 

-Samopomocowe Grupy Wsparcia, 

- działalność placówki opiekuńczej w tym: zajęcia z bajkoterapii, warsztaty plastyczno-techniczne, gimnastyka 

korekcyjna,  zajęcia psychokorekcyjne z dziećmi agresywnymi z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych 

przemocą, zajęcia logopedyczne, korepetycje dla dzieci. 

 

2. Komplementarność z projektem: Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w Gminie Boguchwała 

(Dz.8.5) 

W ramach działania 8.5 RPO WP 2014-2020 planuje się utworzenie przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego 

wielobranżową działalność usługową w obiektach objętych rewitalizacją w ramach zadania ”Rewitalizacja Miasta 

Boguchwała-  Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”- projekt  „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w 

Gminie Boguchwała” .  

 Siedzibą przedsiębiorstwa społecznego będzie budynek Spichlerza ze względu na fakt, że będzie tam prowadzone 

Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej. Główne obszary działalności 

przedsiębiorstwa społecznego to administrowanie, utrzymanie oraz pełnienie funkcji  administracyjno-socjalnej  

do obsługi targowiska zabytkowego budynku Spichlerza i prowadzenie działalności w postaci klubokawiarni na 
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parterze budynku. Realizacja projektu daje możliwość utworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy dla osób, 

które samodzielnie nie radzą sobie na rynku, a także daje możliwość realizacji funkcji gospodarczych niezbędnych 

do działalności obiektu, któremu zostaną nadane nowe funkcje  społeczne i gospodarcze w ramach programu 

rewitalizacji. 

Ponadto  pomieszczenia zabytkowego Spichlerza zostaną przeznaczone na  siedzibę stowarzyszeń, klubów oraz 

organizację szkoleń, warsztatów sympozjów związanych z działalnością  w zakresie  rozwoju i promocji 

przedsiębiorczości,  w tym przedsiębiorczości społecznej na terenie Gminy Boguchwała. 

 

3. Komplementarność z projektem: Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów  z Gminy 

Boguchwała(Dz.8.8.) 

W ramach działania 8.8 RPO WP 2014-2020 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,  planuje się zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności 

usług środowiskowych, opiekuńczych dla osób starszych.  Projekt wpisuje się w działania Centrum Rozwoju 

Społecznego w obszarze wsparcia seniorów jako element szerszych działań rewitalizacyjnych skierowanych przede 

wszystkim do mieszkańców Miasta Boguchwała. 

W ramach projektu prowadzone będą działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej 

poprzez tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych (wyłącznie w 

formie usług świadczonych w lokalnej społeczności). Planuje się stworzenie w domu kultury w Boguchwale 

miejsca świadczenia usług społecznych – świetlicę dla osób starszych. Świetlica będzie prowadziła grupowe zajęcia 

aktywizujące oraz podtrzymujące sprawność i zainteresowania uczestników. Uczestnicy wspomagani będą 

również w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego, np. przy spożywaniu posiłków, o ile wymaga 

tego poziom ich niesamodzielności lub stan zdrowia. W szczególności działania będą się koncentrowały na: 

-Umożliwieniu rozwijania aktywności w środowisku seniorów poprzez animowanie działań i wspieranie inicjatyw 

oddolnych, udział w konkursach i projektach, 

-Organizowaniu cyklicznych spotkań tematycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla środowiska osób 

w wieku poprodukcyjnym (np. zdrowie, bezpieczeństwo, międzypokoleniowa wymiana wiedzy, spotkania 

autorskie z ciekawymi osobowościami itp.), 

-Organizowaniu zajęć praktycznych z różnych dziedzin (np. aktywność fizyczna, informatyka, edukacja finansowa, 

zdrowe żywienie i kulinaria itp.). 

Realizacja tego typu działań da możliwość rozwoju osobistego osób starszych, większą identyfikację ze swoją 

miejscowością, wzrost aktywności społecznej co przyczyni się do osiągnięcia celów rewitalizacji. 

Projekt będzie realizowany jako element działalności Centrum Aktywności. Część pomieszczeń domu kultury 

zostanie wykorzystana na świetlicę seniora, kilka pomieszczeń ze stosownym wyposażeniem będzie służyło jako 

miejsce warsztatów tematycznych, zaplecze kuchenne wykorzystywane będzie do warsztatów zdrowego żywienia 

i kulinarnych, duża sala do zajęć ruchowych, w tym o charakterze rehabilitacyjnym lub aerobowych, czy też 

rozwijania zainteresowań np. tanecznych.  

-Przebudowa sali widowiskowej w Boguchwale –Centrum Rozwoju Społecznego. 

Budynek sali widowiskowej w Boguchwale w latach 70 i 80 XX wieku był wykorzystywany jako kino. Następnie na 

początku lat 90 stanowił zaplecze powstającej nowej samorządowej instytucji kultury. Obecnie stan techniczny 

budynku nie odpowiada wymaganiom technicznym wynikającym z przepisów prawa budowlanego jak również 

oczekiwaniom mieszkańców Boguchwały. 

Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych obiektowi  pobudzać będzie  aktywność 

środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać 

zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. 

 

4. Komplementarność z projektem: Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów  z Gminy 

Boguchwała(Dz.7.7.) 

W ramach działania 7.7 RPO WP 2014-2020  planuje się realizację projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości w 

Gminie Boguchwała”. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz 

Strategii ZIT ROF, ponieważ w wyniku jego realizacji 13 osób bezrobotnych – w tym kobiety i długotrwale 
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bezrobotni założy własne działalności gospodarcze w postaci mikroprzedsiębiorstw tworząc miejsca pracy dla 

siebie i wzbogacając region o konkurencyjne firmy. Osobom, które założą działalność gospodarczą zostanie 

zapewnione wsparcie finansowe, pomostowe i doradcze w ilości i formie zapewniającej ich trwałość. Zaoferowana 

zostanie możliwość tworzenia działalności gospodarczych w otoczeniu lub wewnątrz przestrzeni zdegradowanych. 

Projekt będzie realizowany jako element działalności Centrum Wsparcia  Przedsiębiorczości w oparciu o zasoby 

techniczne dostępne na terenie Miasta Boguchwała. Działania wspierające typu biuro projektu, szkolenia, 

doradztwo będą odbywały się w budynku Spichlerza. Część pomieszczeń Spichlerza zostanie wykorzystana na 

pomieszczenia szkoleniowe i warsztatowe do prowadzenia zajęć wspierających przedsiębiorców w ramach 

niniejszego projektu, ale także szerzej  poza nim 

 

5. Komplementarność z projektem: Utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie 

Boguchwała(9.5) 

 

W ramach działania 9.5 RPO WP 2014-2020 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, 

planuje się wdrożenie projektu pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała” 

mającego na celu podniesienie umiejętności, wiedzy i uzyskanie kwalifikacji przyczyniających się do wzmocnienia 

zdolności  do zatrudnienia. 

Realizacja wsparcia przedsiębiorstw i ich pracowników odbywać się będzie w postaci szkoleń i doradztwa w 

zakresach wynikających z diagnozy ich potrzeb. 

W celu realizacji niniejszego projektu niezbędne jest nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych 

obiektowi Spichlerza w Boguchwale, który obecnie jest wyłączony z użytku. Realizacja projektu wymaga 

wykorzystania zaplecza lokalowego oraz sprzętowego usytuowanego blisko społeczności obszaru 

rewitalizowanego. 

W celu prawidłowej realizacji projektu udostępniona zostanie niezbędna baza lokalowa do prowadzenia działań w 

ramach Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, w tym lokali na spotkania, szkolenia i konferencje biznesowe oraz 

sal o charakterze warsztatowym z zapleczem informatycznym.  

Utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości na terenie rewitalizowanym Miasta Boguchwała 

w budynku Spichlerza w Boguchwale. Centrum będzie miało za zadanie wspierać nowe jak i istniejące 

przedsiębiorstwa w tym podmioty ekonomii społecznej w ich rozwoju, nabywaniu kompetencji, doświadczeń, 

reprezentowaniu i promowaniu na szerokim rynku, udostępnianiu zaplecza lokalowego i sprzętowego, 

umożliwianiu nawiązywania szerszych kontaktów biznesowych. 

 

Komplementarność projektów EFRR PLANOWANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 6.5.RPO WP 

2014-2020 i projektów EFS została także przedstawiona szczegółowo w kartach projektów. 

 

8.INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU  

 

8.1. Organizacja procesu wdrażania 

 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i plany 

działań na kilka lat, dlatego ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji jego założeń jest 

skuteczny i zintegrowany system wdrażania.  

Dla zagwarantowania, że przyjęte postanowienia będą konsekwentnie realizowane, zapewnione 

zostały warunki organizacyjne i instytucjonalne do ich wdrażania i weryfikacji. Podmiotem zarządzającym 

dokumentem „Lokalny Program Rewitalizacji” będzie Burmistrz oraz Zespół ds. wdrażania Lokalnego 
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Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022. Zespól zostanie powołany Zarządzeniem 

Burmistrza w II kw. 2017 r. i stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy 

w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnić będzie funkcję 

opiniodawczo-doradczą Burmistrza. 

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała będzie realizowany 

w oparciu o schemat wdrażania pomocy Unii Europejskiej. Konkretne projekty będą implementowane 

zgodnie z zasadami wydatkowania środków, według źródeł ich pochodzenia, co w niektórych sytuacjach 

może oznaczać konieczność sprostania wielu wymaganiom formalnym przez podmiot korzystający 

z różnych źródeł finansowania (dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystywania środków 

pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych). 

Główną rolę w przygotowaniu odpowiednich wniosków aplikacyjnych na realizację projektów 

odegrają podmioty będące bezpośrednio ich beneficjentami. W przypadku projektów w których 

bezpośrednim beneficjentem będzie Gmina, przygotowanie wniosków oraz odpowiedzialność za pełen 

nadzór nad realizacją zadań leżała będzie w gestii pracowników Urzędu Miejskiego.  

Zgodnie z przyjętą praktyką w przypadku projektów własnych, realizowanych przez Gminę 

i podległe mu jednostki, pracownicy merytoryczni Urzędu odpowiedzialni będą za:  

 przygotowanie dokumentacji technicznej (nadzór nad pracami projektantów i innych zewnętrznych 

ekspertów), studiów wykonalności zgodnych z wytycznymi oraz wszystkich innych załączników 

niezbędnych do realizacji projektu,  

 nadzór techniczny i merytoryczny nad inżynierami projektów,  

 przygotowanie wniosków według obowiązujących wytycznych oraz złożenie ich w odpowiednim 

terminie w instytucji finansującej,  

 współpracę z jednostkami podległymi realizującymi projekty finansowane z budżetu Gminy (pomoc 

tym jednostkom w przygotowaniu dokumentacji),  

 współpracę z samorządem powiatowym i wojewódzkim,  

 współpracę z instytucjami finansującymi w zakresie wdrażania projektów,  

 przygotowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej w razie przeprowadzenia kontroli realizacji 

projektów przez instytucje uprawnione (m.in.: Urzędy Kontroli Skarbowej, uprawnione organy 

Komisji Europejskiej),  

 nadzór nad właściwym wdrażaniem programu rewitalizacji (monitoring),  

 przygotowanie i wykonanie przetargów,  

 zgodną z wymogami funduszy UE archiwizację dokumentacji,  

 opracowywanie zgodne z zapisami umów o finansowanie projektów okresowych, rocznych 

i końcowych raportów monitoringowych z realizacji projektów,  

 zapewnienie odpowiedniej promocji projektów, zgodnej z wytycznymi. 

Pracownicy odpowiedzialni za finanse będą dodatkowo odpowiedzialni za opracowywanie 

harmonogramów płatności, obsługę kont i właściwe opisywanie faktur, przygotowywanie wniosków  

o płatność (refundację poniesionych wydatków) z różnych źródeł, dokonywanie płatności na rzecz 

wykonawców robót i innych jednostek zaangażowanych w realizację projektów.  
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Urząd Miejski w Boguchwale będzie mógł również w zakresie opracowywania niezbędnej dokumentacji 

aplikacyjnej i technicznej korzystać z usług ekspertów zewnętrznych.  

 

8.2.Zasady współpracy pomiędzy sektorem publicznym, społecznym i gospodarczym 

 

Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych na wyznaczonych zdegradowanych obszarach nie ma szans 

powodzenia bez udanej współpracy pomiędzy sektorem społecznym, gospodarczym i publicznym.  

W związku z tym określenie zasad i sposobów współuczestnictwa wszystkich interesariuszy jest 

kluczowym elementem osiągnięcia zgodności podejmowanych działań z potrzebami i oczekiwaniami 

społeczności lokalnej, ograniczenia występowania konfliktów oraz kosztów ich rozwiązywania, a także jest 

podstawą tworzenia się współczesnych form samoświadomości społecznej.  

Współpraca międzysektorowa w realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Boguchwała odbywać się będzie w kilku zintegrowanych wymiarach: 

1. MERYTORYCZNYM – poprzez wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, 

realizowane przede wszystkim na poziomie Zespołu ds. wdrażania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022, tj. na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu 

przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego będą każdorazowo brali udział w jego 

cyklicznych spotkaniach.  

2. ORGANIZACYJNYM – polegającym na angażowaniu specyficznych i unikalnych zasobów oraz 

kompetencji charakterystycznych dla danego sektora i wzajemnym ich uzupełnianiu podczas 

realizacji wspólnych projektów.  

3. FINANSOWYM – opierającym się na współudziale finansowym wszystkich partnerów poprzez 

zapewnienie wkładu własnego w realizację określonych przedsięwzięć i wykorzystanie koncepcji 

partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oprócz wspólnego celu, 

jakim jest wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej, ma określone podstawowe 

zasady, stanowiące fundament wspólnych działań:  

 respektowanie własnych potrzeb, możliwości i dążenie do osiągnięcia kompromisu,  

 przejrzystość podejmowanych działań,  

 otwarty dialog z mieszkańcami gminy. 

Współpraca pomiędzy Partnerami Lokalnego Programu Rewitalizacji ma na celu:  
 

 wykorzystanie potencjału organizacji oraz społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań 
w ramach kilku wspólnych i spójnych projektów akceptowanych i wspieranych przez wszystkich 
uczestników;  

 optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji 
pozarządowych oraz przedsiębiorców;  

 wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażające się zastosowaniem nowych 
podejść do rozwiązywania problemów.  
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8.3. Monitoring i oczekiwane wskaźniki osiągnięć 

 

Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń Programu Rewitalizacji ma 

system monitoringu skuteczności działań oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 

dokumentu.  

Za wdrożenie założeń Programu odpowiedzialny będzie Burmistrz, zaś do pomocy we właściwym 

wdrożeniu projektów będzie dysponował aparatem wykonawczym, w postaci merytorycznych 

pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych Gminy i jednostek zależnych, zgodnie z ich 

zakresem odpowiedzialności oraz powołanym Zespołem ds., Rewitalizacji, którego głównym zadaniem jest 

bieżący monitoring realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Bieżący monitoring, polega na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych 

i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów i realizacji całego programu, mając na celu 

zapewnienie zgodności realizacji projektów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami Programu. 

Monitorowanie obejmować będzie zarówno finansowe, jak i rzeczowe aspekty wdrażania 

dokumentu. Monitoring finansowy dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz wykorzystanych 

źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków.  

 

8.3.1. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ w zakresie realizacji projektów na obszarach 

rewitalizacyjnych. 

 

Ze względu na stan przygotowania projektów, które wymagają doprecyzowania, wskaźniki 

określone niżej mają wartość szacunkową i mogą ulec wahaniom. Część wskaźników (szczególnie rezultatu) 

zostanie osiągnięta w długim okresie czasu dlatego też zostaną one określone szczegółowo przy 

opracowaniu poszczególnych projektów. Zrealizowane projekty inwestycyjne będą analizowane między 

innymi pod kątem osiągniętych n/w wskaźników. Zgodnie z wymogami EFRR, każdy projekt musi mieć 

zgodnie z zasadą trwałości określone wskaźniki monitorowania, czyli wskaźniki produktu i rezultatu. 

Wskaźniki te służą do oceny każdego projektu w trzech fazach: 

 I faza – realizacji, 

 II faza – zamknięcia inwestycji, 

 III faza – 2022 rok 

 

Wskaźniki produktu – projekty inwestycyjne 

WSKAŹNIK PRODUKTU 
ŹRÓDŁO 

DANYCH 
JEDN. MIARY ROK 2017 

STAN NA ROK 2022 –

wskaźnik docelowy 

Obszar poddany 

rewitalizacji  

Monitoring 

własny 
ha 0 913,29 

Powierzchnia odnowionych 

budynków [m
2]

 

Monitoring 

własny 
M2 0 2478,45 
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Wskaźniki produktu – projekty nie inwestycyjne 

WSKAŹNIK 

PRODUKTU 
ŹRÓDŁO DANYCH JEDN. MIARY ROK 2017 

STAN NA ROK 2023 

– wskaźnik 

docelowy 

Liczba osób  
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 
objętych usługami 
społecznymi 
świadczonymi w 
interesie  ogólnym 
w programie 

Monitoring własny szt. 0 30 

Liczba podmiotów 
ekonomii 
społecznej  
objętych wsparciem 

Monitoring własny szt. 0 1 

Liczba osób  
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 
objętych usługami 
społecznymi 
świadczonymi w 
interesie  ogólnym 
w programie  

Monitoring własny szt. 0 30 

Liczba osób  
pozostających bez 
pracy które 
otrzymały 
bezzwrotne środki 
na podjęcie 
działalności 
gospodarczej w 
programie.  

Monitoring własny szt. 0 13 

Liczba osób 
uczestniczących  w 
pozaszkolnych  
formach kształcenia 
w programie (os) 

Monitoring własny szt. 0 20 

 

Wskaźniki rezultatu – projekty inwestycyjne 

WSKAŹNIK 

REZULTATU 
ŹRÓDŁO DANYCH JEDN. MIARY ROK 2017 STAN NA ROK 2022 

– wskaźnik 
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docelowy 

Liczba budynków 

którym nadano nowe 

funcje 

Monitoring własny Szt. 0 3 

Wskaźniki rezultatu – projekty nieinwestycyjne 

WSKAŹNIK 

REZULTATU 
ŹRÓDŁO DANYCH JEDN. MIARY ROK 2017 

STAN NA ROK 2023 

– wskaźnik 

docelowy 

Liczba wspartych w 
programie miejsc 
świadczenia usług 
społecznych 
istniejących  po 
zakończeniu projektu 

Monitoring własny Osoba 0 1 

Liczba osób, które 
uzyskały  kwalifikacje 
w ramach 
pozaszkolnych  form 
kształcenia (os) 

Monitoring własny szt. 0 20 

Liczba miejsc pracy w 
utworzonych 
przedsiębiorstwach 
społecznych 

Monitoring własny szt. 0 5 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy w 
ramach udzielonych z 
EFS środków na 
podjęcie działalności 
gospodarczej 

Monitoring własny szt. 0 13 

oprac. Własne 

8.3.2. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć w zakresie oddziaływania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Boguchwała 2016-2022. 

 

Główne oddziaływania (w całym okresie realizacji Programu) 

 

Założenia LPR  
Wartość bazowa 

–2014 rok 

Źródło 

danych/częstotliwość 

pomiaru  

Wartość docelowa – 

2022 rok 

Cel strategiczny 1 BUDOWA 

WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ W 

GMINIE BOGUCHWAŁA 

Saldo migracji na pobyt 

stały w przeliczeniu na 

100 osób wg 

faktycznego miejsca 

zamieszkania 

-0,13 

UM w Boguchwale  

Raz na 3 lata i na 

koniec programu przy 

ewaluacji 

Wzrost o 5% 
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Cel strategiczny 2.  

WZMOCNIENIE GOSPODARCZE 

OBSZARÓW REWITALIZACJI 

 

 

 

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 

gospodarczych w 

rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 

osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania  

 

 

 

5,6 

CEIG 

Raz na 3 lata i na 

koniec programu przy 

ewaluacji 

Wzrost o 3% 

Cel strategiczny 3: POPRAWA 

JAKOŚCI ZAMIESZKANIA NA 

OBSZARACH REWITALIZACJI 

Liczba stwierdzonych 

przestępstw ogółem w 

przeliczeniu na 100 

osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

2,0 

UM w Boguchwale  

Raz na 3 lata i na 

koniec programu przy 

ewaluacji 

Spadek 5% 

 

8.3.1.Ewaluacja  

 

Ocena (ewaluacja) Programu Rewitalizacji pozwala oszacować oddziaływanie samego Programu, 

jak i pomocy publicznej, w tym pomocy strukturalnej Unii Europejskiej w odniesieniu do założonych celów. 

Wyniki oceny powinny zostać wykorzystane w celu jak najlepszego dopasowania realizowanych 

przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb oraz najbardziej efektywnego wydatkowania środków. Ocena 

udziela odpowiedzi na pytanie o celowość, trafność i wartość dodaną interwencji planowanej, 

przeprowadzanej lub zakończonej. Warunkiem dobrej oceny jest dostępność danych i terminowość 

raportowania przez wszystkie podmioty zaangażowane w system wdrażania Programu. Ocena taka bada 

sam program i jego efekty długotrwałe, czyli oddziaływania. Wiąże się zatem z przedstawionym wyżej 

monitoringiem rzeczowym. Proponuje się, by system i rodzaje oceny Programu odpowiadały metodologii 

ogólnie stosowanej metodologii oceny i systemu sprawozdawczości programów finansowanych ze środków 

UE. 

Ocena wszystkich projektów rewitalizacyjnych zostanie dokonana przy współudziale wszystkich 

interesariuszy rewitalizacji oraz w oparciu o opracowanie ewaluacji ex-post, czyli na zakończenie 

obowiązywania dokumentu, i będzie brała pod uwagę następujących 5 kryteriów ewaluacyjnych:  

1. SKUTECZNOŚĆ (ang. effectiveness) – kryterium pozwalające ocenić w jakim stopniu osiągnięte 
zostały cele dokumentu zdefiniowane na etapie planowania.  

2. EFEKTYWNOŚĆ (ang. efficiency) – kryterium pozwalające ocenić poziom „ekonomiczności” 
zrealizowanych projektów, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów.  

3. UŻYTECZNOŚĆ (ang. utility) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia oddziaływanie 
programu odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej.  

4. TRAFNOŚĆ (ang. relevance) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia cele programu 
odpowiadają potrzebom i priorytetom wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego.  
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5. TRWAŁOŚĆ (ang. sustainability) – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że 
pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem programu będą nadal widoczne po zakończeniu jego 
realizacji.  

 

8.3.2.Aktualizacja  

Zakłada się, że proces rewitalizacji, jako rozciągnięty w czasie, podlegał będzie wpływowi czynników 

zewnętrznych, co wymusza konieczność założenia okresowej aktualizacji LPR oraz aktualizacji 

nadzwyczajnej w razie zaistnienia takich okoliczności.  

Aktualizacja, o ile zaistnieją ku niej odpowiednie przesłanki, dokonywana będzie co najmniej raz 

w roku wraz z przedłożeniem Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji Programu.  

Procedura okresowej aktualizacji LPR obejmuje następujące kroki:  

 zainteresowane podmioty, działające na obszarach wskazanych do rewitalizacji w ramach 

Programu lub zainteresowane podjęciem takiej działalności, w zakresie przyczyniającym się do 

realizacji celów rewitalizacji, zgłaszają swoje propozycje w formie pisemnej do Burmistrza 

Boguchwały,  

 Burmistrz po konsultacjach z właściwymi referatami Urzędu Miejskiego, oraz po zapoznaniu się 

z opinią Zespołu ds. wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dokonuje weryfikacji zgłoszonych 

propozycji i wydaje opinię odnośnie włączenia lub odmowy włączenia zgłoszonego działania bądź 

innej proponowanej zmiany do Lokalnego Programu Rewitalizacji,  

 odpowiedni referat Urzędu Miejskiego raz do roku przygotowuje dla Burmistrza propozycje zmian 

lub aktualizacji Programu,  

 jeżeli planowane zmiany wymagają: włączenia do LPR nowych projektów, modyfikacji założonych 

celów bądź też wyznaczonych kierunków działań warunkujących powodzenie rewitalizacji –

Burmistrz podejmuje decyzję o przystąpieniu do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

 

8.3.2.1. Aktualizacja - wzór wniosku projekt  inwestycyjne 

 

Tabela 20.Wzór wniosku do LPR – projekt inwestycyjny 

NR 

 

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU 

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY BOGUCHWAŁA 

Data wpływu 

wniosku 

 

Miejsce 

składania 
 

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwa wnioskodawcy  

1.1. Adres wnioskodawcy: (kod, 
miejscowość, ul, nr lokalu) 

 1.2. Dane telefoniczne, 

fax, adres e-mail 

 

1.3. Dane osoby upoważnionej do 
kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-

mail) 
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2. Typ beneficjenta  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 
i stowarzyszenia  

 

jednostki organizacyjne jednostek samorządu 
terytorialnego posiadające osobowość prawną  

 

instytucje kultury   

osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 
szkoły i placówki 

 

partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 
pozarządowe)  

 

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 

i związków wyznaniowych 

 

inny … (należy podać jaki?)  

 DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

3. Tytuł projektu  

3.1. Lokalizacja projektu 
(adres) 

 

3.2. Przewidywany 
termin rozpoczęcia 
i zakończenia prac 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

  

3.3. Stopień 
zaawansowania 
prac(analizy, zezwolenia, 
dok. techniczna) 

 

4. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań  

Cel projektu:  

Jakie cele rewitalizacyjne 

spełnia projekt? 

 

Jakie efekty 

rewitalizacyjne spełnia 

projekt? 

 

Najważniejsze zadania 

rzeczowo-techniczne do 

wykonania (zakres 

projektu): 

 

5. Typ projektu:  

 A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 

przeznaczeniem na cele społeczne 

 B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 

infrastruktury kultury  

 C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów  

 D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 

 E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich 

estetykę zewnętrzną  

 F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych 

 H. realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka 

będzie pełniona przez budynek/przestrzeń publiczna 

6.Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu* 
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 Powierzchnia odnowionych 
budynków [m2]:  

 

 Liczba 
utworzonych 
miejsc pracy 
[szt.]: 

 

 Powierzchnia zagospodarowanego 
obszaru [ha]:  

 
 Liczba założonych 

firm [szt.]: 
 

C. FINANSOWANIE PROJEKTU 

7. Budżet projektu (w zł);  

8. Oczekiwana wielkość wsparcia z 
EFRR 

 

9. Udział środków własnych Kapitał 
własny 

Kredyt Inny (jaki) 

   

 

 

8.3.2.2.Aktualizacja – wzór wniosku projekt społeczne 

 

Tabela 21.Wzór wniosku do LPR – projekt społeczny 

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO 

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY BOGUCHWALA 

Data wpływu wniosku  

 Miejsce składania  

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwa wnioskodawcy  

1.1. Adres 
wnioskodawcy: (kod, 
miejscowość, ul, nr lokalu) 

 1.2. Dane 

telefoniczne, 

fax, adres e-

mail 

 

1.3. Dane osoby 
upoważnionej do 
kontaktu (imię, nazwisko, 
telefon, e-mail) 

  

2. Typ beneficjenta  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 
i stowarzyszenia  

 

jednostki organizacyjne jednostek samorządu 
terytorialnego posiadające osobowość prawną  

 

instytucje kultury   

osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 
szkoły i placówki 

 

partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 
pozarządowe)  

 

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych 

 

inny … (należy podać jaki?)  
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2.1. Inne instytucje 
i podmioty uczestniczące 
we wdrażaniu 

 

B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

3. Tytuł projektu  

3.1. Lokalizacja projektu 
(adres) 

OBSZAR REWITALIZACJI DOKŁADNY ADRES 

  

3.2. Przewidywany 
termin realizacji  

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

  

4. Opis projektu: 

CELE   

DZIAŁANIA  

5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych): 

 działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia 

 działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa 

 działania dotyczące walki z patologiami społecznymi 

 działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

 działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, 

C. FINANSOWANIE PROJEKTU 

6. Budżet projektu (w zł);(szacowane 
koszty) 

 

7. Podział źródeł finansowania 
/prognoza/ 

Kapitał własny Dotacja (jakie 
źródło) 

Inny (jaki) 

   

 

 

9. USPOŁECZNIENIE PROCESU REWITALIZACJI  

 

9.1.Interesariusze w procesie rewitalizacji. 
 

Zgodnie z intencją Ustawodawcy w proces tworzenia polityki lokalnego rozwoju niezbędne jest 

włączenie interesariuszy. Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji podkreśla znaczenie zasady 

partnerstwa i partycypacji w procesie tworzenia i realizacji/wdrażania programu rewitalizacji. Program 

rewitalizacji jest wypracowywany pod nadzorem samorządu gminnego przez szerokie grupy społeczne.  

 

Istotnym elementem jest partycypacja społeczna i poddawanie dyskusji założenia Planu w oparciu o 

diagnozę lokalnych problemów:  

 społecznych,  

 gospodarczych,  

 przestrzenno-funkcjonalnych,  
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 technicznych  

 środowiskowych.  
 

Prace nad przygotowaniem Planu, bądź jego aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) 

programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze 

społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami 

pozarządowymi.  

 

Metodą włączenia szerokich grup w tworzenie podstaw rozwoju lokalnego jest partycypacja 

społeczna obejmująca:  

 przygotowanie,  

 prowadzenie,  

 ocenę rewitalizacji.  

 
Niezbędne jest zapewnienie aktywnego udziału interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo 

w konsultacjach społecznych oraz w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji.  

 

Prace projektowe przebiegały przy maksymalnym włączeniu grup interesów. Działania skierowane 

zostały na następujące obszary:  

 
 poznanie i zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy w zakresie rozwoju lokalnego gminy, 

 poinformowanie interesariuszy o metodyce tworzenia planów rewitalizacji,  

 aktywizacja grup interesu celem wytworzenia efektów synergii, 

 wyposażenie interesariuszy w narzędzia i wiedzę w zakresie celów i przebiegu procesów 
rewitalizacji, 

 inicjowanie, umożliwianie i wspieranie działań służących rozwijaniu dialogu między 
interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji, 

 zapewnienie aktywnego udziału i poczucia współautorstwa programu rewitalizacji , 

 wzmacnianie postaw proaktywnych oraz międzyśrodowiskowych inicjatyw na rzecz wspólnego 
dobra, 

 inicjowanie warunków do powstawania oddolnych projektów, które rozwiną społeczne aspekty 
rewitalizacji, 

 wprowadzenie grup interesu w ocenę procesu rewitalizacji. 

W procesie rewitalizacji wykorzystywane były bierne i czynne formy konsultacji społecznych. Formy 

bierne, a więc takie, w których prowadzona komunikacja jest jednokierunkowa to m.in. artykuły  

w informatorach samorządowych oraz krótkie informacje na stronach internetowych Gminy.  

 

W ramach prac nad powstaniem programu istotnym elementem było zaproszenie przez Burmistrza 

do udziału w Zespole ds. Rewitalizacji szerokich grup społecznych.  

 

Podczas całego procesu tworzenia planu użytkowane były następujące kanały komunikacji 

z otoczeniem. Kanały komunikacji z grupami interesu:  
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 Informacje na podstronie dot. rewitalizacji na stronie www gminy,  

 Ogłoszenia w prasie gminnej,  

 Bezpośrednie rozmowy osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w grupie roboczej,  

 Zaproszenia bezpośrednie.  

 

 

9.2. Procedura włączenia interesariuszy w prace projektowe. 

Partycypacja społeczna została wpisana w proces rewitalizacji Gminy Boguchwała jako fundament działań 

na różnych jego etapach, tj. diagnozowanie, programowanie, wdrażanie (w tym finansowanie), 

monitorowanie i ewaluacja. Takie podejście ma na celu podniesienie skuteczności i trwałości projektów 

rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości mieszkańców o partycypacyjnym współdecydowaniu o 

obszarze objętym Programem. Ponadto realizuje zasadę partnerstwa wynikającą z art. 5 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, polegającą na łączeniu szerokiego grona partnerów (w 

szczególności lokalnych społeczności i przedsiębiorców, a także ekspertów) w procesy programowania i 

realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, 

otwartego i trwałego dialogu, także z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają 

dotyczyć. Opiera się ona na założeniu, że opinia środowiska lokalnego jest najważniejszym elementem 

tworzenia dokumentu, który ma stanowić narzędzie do projektowania konkretnych zadań, podejmowanych 

w celu rozwiązywania problemów i eliminacji niepożądanych zjawisk, a tym samym podnoszących jakość 

życia mieszkańców terenów zdegradowanych.  

Proces diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy Boguchwała oraz społecznego odbioru 

zagadnień objętych sytuacją kryzysową, odbywał się metodą partycypacyjną, której ideą jest włączanie 

mieszkańców i partnerów społecznych w przebieg wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, a 

także przedsięwzięć i aktywności, które powinny przyczynić się do poprawy sytuacji na wyznaczonych 

podczas konsultacji obszarach.  

Twórcy dokumentu tzn. samorząd gminy, uczestnicy oraz moderatorzy procesu, od samego początku kładli 

nacisk na wagę rozwiązań organizacyjnych (poszukiwanie nowych dróg dojścia) oraz potrzebę zmiany 

społecznej świadomości w zakresie szukania innych rozwiązań problemów na obszarach kryzysowych, poza 

tworzeniem na nich kolejnych, nowych inwestycji. 

Warunkiem dobrej dyskusji jest świadomość społeczeństwa o rewitalizacji, o jej znaczeniu i efektach. 

Dlatego wiele uwagi poświęcono na dotarcie do społecznej świadomości mieszkańców gminy i dostarczenie 

im informacji o zaletach rewitalizacji i procesach towarzyszących wyprowadzaniu poszczególnych miejsc z 

sytuacji kryzysowej.  

Pomocne okazały się tutaj narzędzia informatyczne – głównie strona internetowa gminy. 

 

9.2.1. Spotkania z interesariuszami 
 

W ramach procesu tworzenia programu przeprowadzone zostały następujące formy uspołeczniania 

procesu powstawania LPR-u.  
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A. SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE  

 

W ramach prac nad Programem Rewitalizacji w dniu 24 listopada 2016 r. odbyło się Seminarium 

wprowadzające do zagadnienia procesu rewitalizacji. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aby dotrzeć do możliwie szerokiej grupy odbiorców przeprowadzono akcję informacyjną za 

pomocą mediów standardowych i elektronicznych.  

Ogłoszenia i informacje kierowane były oficjalnie w formie ogłoszeń dostępnych publicznie oraz 

bezpośrednio do grup interesów – zwłaszcza sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

organizacji kościelnych z terenu gminy, przedsiębiorstw, instytucji kultury, aktywistów społecznych.  

Pracownicy Gminy odpowiedzialni za nadzór nad pracami rewitalizacyjnymi w trybie ciągłym 

prowadzili korespondencję i przyjmowanie pism od mieszkańców odnośnie programu. 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR) 

 96 

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z rewitalizacją zgodnie z poniższym planem: 

1. Wprowadzenie do rewitalizacji :  

1) podstawy prawne, omówienie projektu Ustawy rewitalizacyjnej,  

2) obszary rewitalizacji, jak wybrać obszar rewitalizacji w gminie? 

3) czym jest Lokalny Plan Rewitalizacji? co powinien zawierać LPR 

2. Program rewitalizacji od A do Z 

3. Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych 

W spotkaniu wzięło udział 60 mieszkańców. 

 

B. WARSZTATY - KONSULTACJE SPOŁECZNE  

 

W ramach prac nad Programem Rewitalizacji w dniu 19 stycznia 2017 r. w ramach konsultacji 

społecznych odbyły się warsztaty. 

 

 

 

Ogłoszenia i informacje kierowane były oficjalnie w formie ogłoszeń dostępnych publicznie oraz 

bezpośrednio do grup interesów – zwłaszcza sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

organizacji kościelnych z terenu gminy, przedsiębiorstw, instytucji kultury, aktywistów społecznych.  

Pracownicy Gminy odpowiedzialni za nadzór nad pracami rewitalizacyjnymi w trybie ciągłym 

prowadzili korespondencję i przyjmowanie pism od mieszkańców odnośnie programu. 
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Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z rewitalizacją zgodnie z poniższym planem: 

1. Prezentacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała 

a) Prezentacja obszarów wyznaczonych do rewitalizacji  

b) Wyniki badań ankietowych  

2. Wizja, cele strategiczne dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji  

4. Zarządzanie Lokalnym Programem Rewitalizacji  

Warsztaty rewitalizacyjne, były przybliżeniem idei rewitalizacji, osadzenia jej w kontekście 

strategicznym procesów rozwojowych gminy, a także pokazania dobrych i złych praktyk działań 

rewitalizacyjnych. W części warsztatowej skupiono się na pogłębionym diagnozowaniu przyczyn 

powstawania problemów w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej oraz próbie 

osadzania poszczególnych zjawisk w konkretnych, wskazanych jednostkach urbanistycznych Gminy 

Boguchwała. W spotkaniu wzięło udział 60 mieszkańców.  

Wyniki prac warsztatowych i nałożone na to eksperckie analizy ilościowe w układzie jednostek 

urbanistycznych, pozwoliły wskazać te tereny, w których suma negatywnych zjawisk społecznych oraz 

towarzyszących im zjawisk gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych wskazuje, iż obszar można 

uznać za zdegradowany. 

Do ostatecznego wskazania obszaru rewitalizacji wykorzystano metodę wywiadów grupowych, z 

uwzględnieniem wyników z zebranych i opracowanych materiałów. W badaniu wzięli udział przedstawiciele 

Urzędu Miejskiego, instytucji odpowiedzialnej za pomoc społeczną, instytucji związanych z kulturą, 

przedstawiciele NGO oraz przedstawiciele lokalnej społeczności z obszarów uznanych za zdegradowane. Do 

przeprowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych skonstruowany został scenariusz wywiadu, 

mający postać określonych pytań badawczych oraz wypunktowanych kwestii, które omawiano z 

uczestnikami badania. Istotą prowadzonego badania było osadzenie omawianych problemów w bardzo 

konkretnym miejscu, w którym ich koncentracja jest największa.  

W wyniku przeprowadzonych badań fokusowych uzyskano obraz szczególnej koncentracji 

obszarowej zdiagnozowanych problemów. Jednocześnie wskazano te miejsca i projekty, których potencjał 

pozytywnego oddziaływania na dany obszar, ale też na społeczność całej jednostki urbanistycznej, a 
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nierzadko całej gminy, jest największy. Nałożenie perspektywy koncentracji problemów i potencjału dla ich 

rozwiązania pozwoliło wyznaczyć obszar rewitalizacji i przeprowadzić ich pogłębioną diagnozę . 

Najważniejszym celem pogłębionej analizy obszaru rewitalizacji było osadzenie procesu budowy 

programu rewitalizacji w lokalnym środowisku, bo tylko to gwarantuje trafność sformułowania celów 

rewitalizacji oraz adekwatność przedsięwzięć rewitalizacyjnych. To właśnie mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

określili hierarchię zdiagnozowanych problemów, wskazując w ten sposób swoje priorytety w zakresie 

jakości życia. Pogłębionej diagnoza obszaru rewitalizacji dokonano na podstawie analizy desk research 

zgromadzonych danych statystycznych i dwóch technik badań jakościowych: zogniskowanych wywiadów 

grupowych wywiadów z liderami lokalnymi z obszaru rewitalizacji. 

Przy pracach nad Programem Rewitalizacji także zdecydowano się na szeroki proces uspołecznienia 

oraz włączenia i zaangażowania mieszkańców Gminy Boguchwała. W ramach prac nad Programem 

Rewitalizacji w dniu 30 stycznia 2017 r. ogłoszono nabór projektów do realizacji w ramach rewitalizacji. 

 

 
 

Projekty były zbierane do 8 lutego 2017 r. 

 

W ramach naboru projektów (zadań) do realizacji na obszarach rewitalizacji zgłaszano projekty społeczne 

oraz inwestycyjne. Łącznie zgłoszono : 6 zadań społecznych oraz 14 zadań inwestycyjnych . Każde zgłoszone 

zdanie poddano analizie uzasadnienie dla realizacji zadnia celem osiągnięcia pożądanych efektów 

rewitalizacyjnych oraz możliwości realizacyjnych samych zadań. 

Z zgłoszonych zadań wszystkie społeczne znalazły umocowanie w przydatności dla realizacji celów 

rewitalizacji. 

 

Z 14 zadań inwestycyjne 4 zostały odrzucone : 

Zgłoszony projekt Powód odrzucenia 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1436 R Błędowa Zgłobieńska - 

Zgłobień _Niechobrz polegająca na rozbiórce istniejącego i budowanie 

nowego obiektu mostowego na na potoku Lubcza w m. Zgłobień w 

km. 3+200 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie , na odcinku od 

km 3+130 do km 3+ 715 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, 

budowlami i urządzeniami budowlanymi 

Brak projektu w WPF Powiatu 

Rzeszowskiego 

Zagospodarowanie istniejącego terenu stawu o pow. 2,06 ha na cele 

rekreacyjno sportowe oraz jako zbiornik służący do celów 
Brak własności terenu 
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przeciwpowodziowych 

Zagospodarowanie pasa zieleni w Boguchwale od ul. Przemysłowej 
Projekt  realizowany w ramach 

budżetu Gminy 

Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Niechobrzu Brak nadania nowych funkcji 

 

Opracowany dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji poddano konsultacjom społecznym a następnie 

zaprezentowano podczas seminarium podsumowującego „Rewitalizację w Gminie Boguchwała” : 

 

C. SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE 

 

W ramach prac nad Programem Rewitalizacji w dniu 30 marca 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego w Boguchwale odbyło się Seminarium podsumowujące proces tworzenia Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Boguchwała. 

 

Ogłoszenia i informacje kierowane były oficjalnie w formie ogłoszeń dostępnych publicznie oraz 

bezpośrednio do grup interesów – zwłaszcza sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

organizacji kościelnych z terenu gminy, przedsiębiorstw, instytucji kultury, aktywistów społecznych. 

 

Pracownicy Gminy odpowiedzialni za nadzór nad pracami rewitalizacyjnymi w trybie ciągłym 

prowadzili korespondencję i przyjmowanie pism od mieszkańców odnośnie programu. 

 

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z rewitalizacją zgodnie z poniższym planem: 

1. Prezentacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała 

a) Wizja, cele strategiczne dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji  

b) Projekty inwestycyjne i społeczne w Lokalnym Programie Rewitalizacji  

c) Efekty Rewitalizacji 

2. Plan finansowy LPR dla Gminy Boguchwała 

3. Harmonogram wdrażania.  

W spotkaniu wzięło udział 64 mieszkańców. 

 
D.PONOWNE KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 W związku z uwagami Urzędu Marszałkowskiego oraz ponownie przeprowadzoną delimitacją 

obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Boguchwała wyznaczono  ponownie OBSZAR 

ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI obejmujący :MIASTO BOGUCHWAŁA .Konsultacje społeczne 

trwały od 31.10. do 15 .11.2017r. i połączone były z naborem projektów na nowo wyznaczony obszar 

rewitalizacji. W wyniku konsultacji  wpłynęło 5 wniosków dla projektów społecznych- wszystkie zostały 

uwzględnione w aktualizowanym LPR-rze oraz 1 projekt inwestycyjny , który także został uwzględniony 

w aktualizowanym LPR-rze. 

W konsultacjach społecznych łącznie wzięło udział 34 osoby, które dodatkowo wypełniły ankietę 

konsultacyjną dotyczącą diagnozowanych negatywnych zjawisk obszaru rewitalizacji, 
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9.2.2. Ankiety 
 

W procesie przygotowania planu przeprowadzono badania wśród mieszkańców terenów będących 

przedmiotem projektu. W badaniu wzięło udział liczna grupa mieszkańców, którzy wyrazili swoje zdanie  

w badanych obszarach problemowych oraz strefie wymagającej rewitalizacji. Ankieta zamieszczona była na 

stronie poświęconej rewitalizacji. Była też kierowana bezpośrednio do interesariuszy społeczności lokalnej 

w formie papierowej. Ankiety dostępne były w formie wydruku w Urzędzie Miejskim. Omówienie wyników 

ankiet znajduje się w rozdziale dot. wyznaczenia stanu kryzysowego w gminie. 

9.2.2.1.Wymiki badania ankietowego z okresu 31.10-15.11.2017r. 

Celem badania ankietowego było zdiagnozowanie natężenia występujących na wskazanym obszarze 
problemów społecznych oraz problemów im towarzyszących: 

 gospodarczych, np. niski stopień przedsiębiorczości, 
 przestrzenno-funkcjonalnych, np. niewystarczający stopień wyposażenia w 

infrastrukturę  techniczną, drogową i społeczną (usługi), 
 technicznych, np. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, 
 środowiskowych, np. obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi, bądź 

stanu środowiska. 

Uzyskane na podstawie niniejszej ankiety informacje zostały wykorzystane do prezentacji problemów 

obszaru rewitalizacji oraz potrzeb i oczekiwań związanych z wdrożeniem projektów zaplanowanych do 

realizacji . 

Wyniki odpowiedzi na pytanie: .Jakiego rodzaju problemy i w jakim natężeniu (skali) występują na obszarze 

wskazanym do rewitalizacji 

SFERA SPOŁECZNA 
Brak 

problemu 
Niskie natężenie 

Średnie 
natężenie 

Wysokie 
natężenie 

Bezrobocie 0,00% 11,76% 32,35% 55,88% 

Ubóstwo 0,00% 17,65% 23,53% 58,82% 

Niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą 2,94% 14,71% 50,00% 32,35% 

Niewydolność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych 

2,94% 14,71% 58,82% 23,53% 

Osłabienie funkcji wychowawczej rodziny 2,94% 11,76% 26,47% 58,82% 

Brak poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa 2,94% 26,47% 55,88% 14,71% 

Przemoc domowa 0,00% 79,41% 17,65% 2,94% 

Niski poziom aktywności społecznej 0,00% 14,71% 50,00% 35,29% 

Niski poziom integracji mieszkańców 0,00% 8,83% 23,53% 67,65% 

Emigracja ludzi młodych i wykształconych 0,00% 2,94% 11,76% 85,29% 

Niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych 
ukierunkowanych na osoby starszych 

0,00% 14,71% 35,29% 50,00% 

 

 

Wysokie natężenie  problemów SFERA SPOŁECZNA obszar rewitalizacji -miasto Boguchwała 
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SFERA GOSPODARCZA 
Brak 

problemu 
Niskie 

natężenie 
Średnie 

natężenie 
Wysokie 

natężenie 

Niski poziom przedsiębiorczości 0,00% 32,35% 17,65% 50,00% 

Niewystarczająca liczba miejsc pracy 0,00% 17,65% 17,65% 64,71% 

Słaba kondycja finansowa i niska aktywność małych i 
średnich przedsiębiorstw 

0,00% 14,71% 50,00% 35,29% 

 

Wysokie natężenie  problemów SFERA GOSPODARCZA  obszar rewitalizacji -miasto Boguchwała 

 

 

 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 
Brak 

problemu 
Niskie 

natężenie 
Średnie 

natężenie 
Wysokie 

natężenie 

Niska dostępność usług publicznych 0,00% 61,76% 32,35% 5,88% 

Niska estetyka przestrzeni publicznych - dróg, placów, 
skwerów, parków, małej architektury 

0,00% 32,35% 64,71% 2,94% 

Niezadowalająca dostępność transportowa 2,94% 64,71% 20,59% 8,82% 

Brak miejsc wypoczynku i rekreacji 0,00% 73,53% 26,47% 0,00% 

Brak miejsc integrujących starszych mieszkańców gminy 0,00% 20,59% 20,59% 58,82% 

 

Wysokie natężenie  problemów SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALAN  obszar rewitalizacji -miasto Boguchwała 

Niski poziom przedsiębiorczości

Niewystarczająca liczba miejsc pracy

Słaba kondycja finansowa i niska
aktywność małych i średnich…

Wysokie zagrożenie 
problemem 
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SFERA ŚRODOWISKOWA Brak problemu 
Niskie 

natężenie 
Średnie 

natężenie 
Wysokie 

natężenie 

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego 38,24% 38,24% 24,71% 8,82% 

Zły stan powietrza atmosferycznego 17,65% 44,12% 20,59% 17,65% 

Zagrożenie hałasem 20,59% 44,12% 17,65% 17,65% 

 

Niskie natężenie  problemów SFERA ŚRODOWISKOWA obszar rewitalizacji -miasto Boguchwała 

 

 

 

SFERA TECHNICZNA Brak problemu Niskie natężenie 
Średnie 

natężenie 

Wysokie 

natężenie 

Zły stan infrastruktury technicznej 23,53% 41,18% 35,29% 0,00% 

Zły stan infrastruktury społecznej 0,00% 14,71% 26,47% 58,82% 

Zły stan budynków mieszkalnych 0,00% 35,29% 50,00% 14,71% 

Niezadowalające warunki mieszkaniowe 5,88% 55,88% 38,24% 0,00% 

Zły stan budynków użyteczności publicznej 0,00% 11,76% 32,35% 55,88% 

Zły stan techniczny obiektów zabytkowych 0,00% 17,65% 20,59% 61,76% 

 

 

 

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego

Zły stan powietrza atmosferycznego

Zagrożenie hałasem
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Wysokie natężenie  problemów SFERA TECHNICZNA obszar rewitalizacji -miasto Boguchwała 

 

 

9.2.3. Strona internetowa www 
 

Dla skoncentrowania informacji w zakresie rewitalizacji oraz dla ułatwienia poruszania się po 

tematyce rewitalizacji dla interesariuszy została przygotowana strona www jako podstrona głównej strony 

Gminy. 

 

 

http://www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/7099-rewitalizacja.html 

http://www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/7099-rewitalizacja.html
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10. ODZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 jest dokumentem 

kierunkowym, opracowanym w celu ożywienia zdiagnozowanych jako zdegradowane obszarów objętych 

rewitalizacją na terenie Gminy. Strefa rewitalizacji leży w granicach miejscowości: Niechobrz, Wola 

Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień i Boguchwała.  

Działania przewidziane do podejmowania, a zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji mają  

na względzie specyfikę miejscowości, a w tym przypadku także występowanie na obszarze gminy 

Boguchwała miejsc atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo. 

W celu identyfikacji potencjalnych oddziaływań na środowisko będących wynikiem realizacji 

Programu Rewitalizacji oraz oceny ich natężenia, a także określenia, czy w programie w należyty sposób 

został uwzględniony interes środowiska przyrodniczego i kulturowego rozpatrywano wpływ realizacji 

Programu Rewitalizacji na poszczególne komponenty środowiska: 

 różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny, 

 ludzi, 

 wodę, 

 powietrze i środowisko akustyczne, 

 powierzchnię ziemi, 

 krajobraz i zabytki, 

 klimat, zasoby naturalne. 

W przypadku powierzchni ziemi, klimatu i zasobów naturalnych, stwierdzono neutralny wpływ 

realizacji Programu Rewitalizacji, natomiast na wszystkie pozostałe komponenty środowiska realizacja 

projektów będzie miała wpływ pozytywny. W przypadku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 

niekorzystne oddziaływanie może nastąpić jedynie w fazie ich wykonywania i może być związane 

bezpośrednio z uciążliwościami powstającymi w trakcie prowadzonego procesu budowlanego. Wówczas 

oddziaływania mają charakter odwracalny, chwilowy oraz występują w relatywnie krótkim czasie 

(krótkoterminowo).  

Program poddano opiniowaniu przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny , który odstąp 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (znak SNZ.9020.1.76.2017.EP). 

Opinię swoja uzasadnił tym iż określone priorytety i cele ekologiczne oraz działania wpisują się  

w cele ochrony środowiska , określone na poziome krajowym, wojewódzkim i powiatowym. 

Realizacja zadań zaproponowanych w niniejszym dokumencie jest zgodna z priorytetami 

środowiskowymi określonymi w dokumencie strategicznym, jakim jest Strategia Rozwoju Województwa 

Podkarpackie 2020 oraz wpływa na zrównoważony rozwój województwa. Spójna jest z priorytetem 4 

Środowisko i energetyka. Projekty zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji wpisują się w cele  

priorytetu 19: 

                                                      
19

Podkarpackie 2020, s.72, s.75 
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Zabezpieczenie mieszkańców województwa podkarpackiego przed negatywnymi skutkami zagrożeń 

wywołanych czynnikami naturalnymi oraz wynikającymi z działalności człowieka 

oraz  

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności poprzez 

zrównoważony rozwój województwa.  

Realizacja wyszczególnionych w Programie zadań wpływa na poprawę bezpieczeństwa 

ekologicznego i jakości środowiska , a także przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej  

i dziedzictwa kulturowego oraz wpłynie na ograniczenie zużywania zasobów środowiskowych,  

a zaniechanie realizacji działań określonych w programie prowadzić będzie do pogorszenia stanu 

środowiska i pogorszenia jakości życia mieszkańców gminy. 

Program poddano także opiniowaniu przez RDOS w Rzeszowie, pismem znak 

WOOŚ.410.1.80.2017.AP.2 odstąpił od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022. 

W perspektywie długoterminowej działania, które będą realizowane, korzystnie wpłyną nie tylko na 

znacząca poprawę warunków korzystania ze środowiska naturalnego, ale też na komfort życia mieszkańców 

gminy Boguchwała. 

Można stwierdzić, iż Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016 -2022 pozwala 

na osiągnięcie w pełnym zakresie celów środowiskowych, szczególnie w wyniku realizowanych projektów 

infrastrukturalnych, których istotnym elementem są projekty  związane z ochroną środowiska. 

 

 

Załącznik nr 1: 
SZCZEGÓŁOWE KARTY ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH DO REWITALIZACJI

 

WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO 

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY BOGUCHWALA 

Data wpływu wniosku  

 Miejsce składania Urząd Miejski w Boguchwale 

ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała 

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwa wnioskodawcy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale 

1.1. Adres wnioskodawcy: 

(kod, miejscowość, ul, nr 

lokalu) 

36-040 Boguchwała 

ul. Suszyckich 33 

1.2. Dane 

telefoniczne, 

fax, adres e-

mail 

Tel. 17 87 55 260 

Fax 17 87 55 201 

a.nowak@mops.boguchwala.pl 

1.3. Dane osoby 

upoważnionej do 

kontaktu (imię, nazwisko, 

telefon, e-mail) 

 Andżelika Nowak 

Tel 17 87 55 260 

a.nowak@mops.boguchwala.pl 

2. Typ beneficjenta  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia  
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jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną  

X 

instytucje kultury   

osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły i placówki 

 

partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 

pozarządowe)  

 

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych 

 

inny … (należy podać jaki?)  

2.1. Inne instytucje 

i podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu 

 

Nie dotyczy  

B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

3. Tytuł projektu Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała 

3.1. Lokalizacja projektu 

(adres) 

OBSZAR REWITALIZACJI DOKŁADNY ADRES 

Boguchwała (miasto w gminie 

miejsko-wiejskiej) 

Boguchwała (obszar wiejski w gminie 

miejsko-wiejskiej) 

Miasto i Gmina Boguchwała 

3.2. Przewidywany 

termin realizacji  

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2019 2020 

4. Opis projektu: 

CELE  Zwiększenie dostępności usług środowiskowych, opiekuńczych, usług wsparcia rodziny 

dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przyczyni się do 

realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF.  
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DZIAŁANIA Projekt wpisuje się w działania Centrum Rozwoju Społecznego w obszarze wsparcia 

rodzin jako element szerszych działań rewitalizacyjnych skierowanych przede wszystkim 

do mieszkańców Miasta Boguchwała, a w dalszej kolejności z terenu Gminy Boguchwała. 

Wsparcie będzie kierowane do rodzin, w których znajdują się  osoby zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane 

dla obszaru rewitalizacji problemy takie jak: dotyczące emigracji ludzi młodych dobrze 

wykształconych, niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu wolnego  dzieci i 

młodzieży, brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej,  osłabienie funkcji 

wychowawczej rodziny, niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na 

osoby starsze, niska aktywność małych i średnich przedsiębiorstw, niski poziom 

przedsiębiorczości, niski poziom aktywności społecznej, niewystarczająca liczba miejsc 

pracy, niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niedostateczna opieka nad 

dziećmi i młodzieżą, niski poziom integracji mieszkańców. 

Celem projektu jest zniwelowanie niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze 

rewitalizacji poprzez poprawę zaradności i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych  rodzin  zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi w 

zakresie wsparcia psychiczno - emocjonalnego, opiekuńczego, doradztwa, profilaktyki 

uzależnień, usług prozdrowotnych, treningu ekonomicznego, zdobywania umiejętności 

społecznych, mediacji wychowawczej,  oraz przez utworzenie i funkcjonowanie placówki 

wsparcia dziennego dla dzieci w formie opiekuńczej. W placówce tej prowadzona będzie 

świetlica z kołami zainteresowań, korepetycjami i zajęciami wypełniającymi czas wolny. 

Powyższe przyczynia się do ograniczenia problemów obszaru zdegradowanego poprzez 

kompleksową rewitalizację tego  obszaru. W ramach projektu planuje się również 

utworzenie świetlicy dla dorosłych. 

Projekt wpisuje się w działania Centrum Rozwoju Społecznego w obszarze wsparcia 

rodzin jako element szerszych działań rewitalizacyjnych skierowanych przede wszystkim 

do mieszkańców Miasta Boguchwała, a w dalszej kolejności z terenu Gminy Boguchwała. 

Wsparcie będzie kierowane do rodzin, w których znajdują się  osoby zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane 

dla obszaru rewitalizacji problemy takie jak: dotyczące emigracji ludzi młodych dobrze 

wykształconych, niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu wolnego  dzieci i 

młodzieży, brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej,  osłabienie funkcji 

wychowawczej rodziny, niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na 

osoby starsze, niska aktywność małych i średnich przedsiębiorstw, niski poziom 

przedsiębiorczości, niski poziom aktywności społecznej, niewystarczająca liczba miejsc 

pracy, niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niedostateczna opieka nad 

dziećmi i młodzieżą, niski poziom integracji mieszkańców. 

Celem projektu jest zniwelowanie niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze 

rewitalizacji poprzez poprawę zaradności i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych  rodzin  zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi w 

zakresie wsparcia psychiczno - emocjonalnego, opiekuńczego, doradztwa, profilaktyki 

uzależnień, usług prozdrowotnych, treningu ekonomicznego, zdobywania umiejętności 

społecznych, mediacji wychowawczej,  oraz przez utworzenie i funkcjonowanie placówki 

wsparcia dziennego dla dzieci w formie opiekuńczej. W placówce tej prowadzona będzie 

świetlica z kołami zainteresowań, korepetycjami i zajęciami wypełniającymi czas wolny. 

Powyższe przyczynia się do ograniczenia problemów obszaru zdegradowanego poprzez 

kompleksową rewitalizację tego  obszaru. W ramach projektu planuje się również 

utworzenie świetlicy dla dorosłych. 
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DZIAŁANIA W celu realizacji niniejszego projektu niezbędne jest nadanie nowych funkcji społecznych, 

edukacyjnych i gospodarczych obiektom domu kultury oraz budynkowi sali widowiskowej 

w Boguchwale, które ze względu na zły stan techniczny nie spełniają swoich funkcji. 

Realizacja projektu wymaga wykorzystania zaplecza lokalowego oraz sprzętowego 

usytuowanego blisko społeczności obszaru rewitalizowanego. 

W przebudowanym budynku domu kultury w Boguchwale prowadzone będą zajęcia dla 

całych rodzin i ich członków z zakresu: 

-Praca asystenta rodziny, 

-Terapia psychologiczna- rodzinna, 

-Zajęcia terapeutyczne, 

-Warsztaty umiejętności wychowawczych, 

-Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w zakresie problemu alkoholowego, 

-Warsztaty zdrowego stylu życia w tym warsztaty kulinarne, 

-Samopomocowe Grupy Wsparcia, 

- działalność placówki opiekuńczej w tym: zajęcia z bajkoterapii, warsztaty plastyczno-

techniczne, gimnastyka korekcyjna,  zajęcia psychokorekcyjne z dziećmi agresywnymi z 

rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą, zajęcia logopedyczne, 

korepetycje dla dzieci. 

W przebudowanym budynku sali widowiskowej w Boguchwale prowadzone będą zajęcia 

dla całych rodzin i ich członków poprzez funkcjonowanie sali rozwoju zainteresowań i 

spędzania wolnego czasu. Aktywność w tym obiekcie będzie koncentrowała się na 

rozwoju zainteresowań oraz uzdolnień całych rodzin z wykorzystaniem sali dostosowanej 

do prowadzenia zajęć grup teatralnych, kabaretowych, zespołów muzycznych, 

inscenizacyjnych, seansów filmowych. 

Rezultaty projektu określone będą za pomocą wskaźnika rezultatu określonego w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 dla Działania 8.9 

Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne  tj. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących  po zakończeniu projektu- szt 1.Niniejszy projekt przyczyni się 

do osiągnięcia celu strategicznego 1. Budowa wspólnoty społecznej w Gminie 

Boguchwała, cel operacyjny 1.1. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji 

mieszkańców  oraz 1.3. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji 

społecznej.  

Grupa docelowa 
(grupa mieszkańców, 
która skorzysta z 
przedsięwzięcia) 
Proszę wskazać 
adresatów projektu jak 
najbardziej precyzyjnie i 
z podaniem specyfiki 
grupy odbiorców 

Grupę docelową stanowią rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które mają trudności w pełnieniu 

podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych względem swoich dzieci z 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w następnej kolejności z terenu Gminy Boguchwała. 

Są to rodziny, które nie radzą sobie emocjonalnie, wychowawczo, finansowo. Ponadto 

rodziny te ze względu na swoja złą sytuację finansową  i niezaradność gospodarczą nie 

mają możliwości korzystania na własną rękę z usług oferowanych w ramach projektu w 

celu polepszenia swojego położenia.  

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji  

 

Niniejszy projekt przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego 1. Budowa wspólnoty 

społecznej w Gminie Boguchwała, cel operacyjny 1.1. Wzmocnienie procesów integracji i 

aktywizacji mieszkańców  oraz 1.3. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i 

marginalizacji społecznej.   

5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych): 

 działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia 

 działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa 

X działania dotyczące walki z patologiami społecznymi 

X działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

X działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, 
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Uzasadnienie KOMPLEMENTARNOŚCI z działaniami infrastrukturalnymi : 

Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego Miasta Boguchwały polegać będzie na realizacji projektów 

wzajemnie uzupełniających się poprzez wdrożenie działań społecznych w budynku domu kultury w Boguchwale oraz 

sali widowiskowej.  Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych  w/w obiektom pobudzać 

będzie  aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także 

przeciwdziałać zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. Wychodząc naprzeciw 

opisanym w punkcie DZIAŁANIA problemom planuje w przebudowanym budynku domu kultury oraz sali 

widowiskowej w Boguchwale przeprowadzenie działań  w ramach EFS, mających na celu zwiększenie dostępności 

usług środowiskowych, opiekuńczych, usług wsparcia rodziny dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Realizacja założonych w niniejszym projekcie celów będzie możliwa tylko w oparciu o zasoby 

infrastrukturalne. Obecnie na obszarze rewitalizowanym nie ma odpowiedniego zaplecza lokalowego i sprzętowego 

do prowadzenia skutecznej rewitalizacji społecznej w tym wsparcia rozwoju społecznego dla rodzin. Przebudowa 

budynku sali widowiskowej oraz budynku domu kultury w Boguchwale  jest niezbędna do przeprowadzenia działań  w 

ramach EFS mających na celu zwiększenie dostępności usług środowiskowych, opiekuńczych, usług wsparcia rodziny 

dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt pn. ”Centrum Rozwoju Społecznego dla 

rodzin z Gminy Boguchwała” planowany do realizacji w ramach Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest komplementarny z  

zadaniem ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” -projektem  „Utworzenie 

Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”. 

Wyżej wymienione przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach EFS i EFRR wzajemnie się uzupełniają i łącznie 

oddziałują na  zdiagnozowany obszar problemowy, a także są odzwierciedleniem określonych w LPR dla Gminy 

Boguchwała celów szczegółowych rewitalizacji przedmiotowego obszaru  miasta Boguchwała. Realizacja działań o 

charakterze infrastrukturalnym jest niezbędna do realizacji działań o charakterze społecznym. 

 

Uzasadnienie NIEZBĘDNOŚCI PROJEKTU: 

 Rewitalizacja społeczna wymaga zastosowania szerokiej palety działań wspierających członków społeczności obszaru 

rewitalizowanego. Realizacja projektu w ramach działania 8.9 RPO WP 2014-2020 rewitalizować ma zanikające 

funkcje społeczne rodzin i poszczególnych ich członków opierając się na dostępnym w ramach tego działania 

wachlarzu usług. 

6. WSKAŹNIKI   JM LICZBA 

6.1. Rezultatu  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących  po zakończeniu projektu 

szt 1 

6.2. Produktu  Liczba osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie  ogólnym w programie  

Os.  30 

C. FINANSOWANIE PROJEKTU 

6. Budżet projektu (w zł);(szacowane 

koszty) 

Kwota projektu – 700 000 zł 

7. Proszę podać nazwę Programu 

Operacyjnego, jeśli projekt 

finansowany jest ze źródeł 

europejskich 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

Priorytet w programie …..….. Oś prioretytowa VIII. Integracja społeczna  

Działanie w programie ………. Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

8. Wkład własny  kwota 

% dofinansowania  

Jeżeli projekt ma wskazane źródło 
finansowania (np. w ramach RPO WP - 
wskazanie) proszę wskazać szacunkowy % 
dofinansowania i wartość wkładu w kwocie 
zł. 

Wkład własny (5%): 35 000 zł. 

7. Inne źródła ( jakie ,w jakiej wysokości) W przypadku nieotrzymania dofinansowania zadanie zrealizowane 
zostanie w ograniczonym zakresie ze środków własnych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale. 
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WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO 

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY BOGUCHWALA 

Data wpływu wniosku  

 Miejsce składania Urząd Miejski w Boguchwale 

ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała 

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwa wnioskodawcy Gmina Boguchwała 

1.1. Adres wnioskodawcy: 

(kod, miejscowość, ul, nr 

lokalu) 

36-040 Boguchwała 

ul. Suszyckich 33 

1.2. Dane 

telefoniczne, 

fax, adres e-

mail 

Tel. 17 87 55 220 

Fax 17 87 55 201 

k.krok@um.boguchwala.pl 

1.3. Dane osoby 

upoważnionej do 

kontaktu (imię, nazwisko, 

telefon, e-mail) 

 Kinga Krok 

Tel 17 87 55 220 

k.krok@um.boguchwala.pl 

2. Typ beneficjenta  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia  
x 

jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną  
 

instytucje kultury   

osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły i placówki 
 

partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 

pozarządowe)  
 

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych 

 

inny … (należy podać jaki?)  

2.1. Inne instytucje 

i podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu 

 

Możliwość realizacji zadania w partnerstwie. 

B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

3. Tytuł projektu  

„Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w Gminie Boguchwała” 

3.1. Lokalizacja projektu 

(adres) 

OBSZAR REWITALIZACJI DOKŁADNY ADRES 

Boguchwała (miasto w gminie 

miejsko-wiejskiej) 

Boguchwała (obszar wiejski w gminie 

miejsko-wiejskiej) 

Miasto i Gmina Boguchwała 

3.2. Przewidywany 

termin realizacji  

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2020 

4. Opis projektu: 
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CELE  Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, mającego na celu aktywizację osób w 

niekorzystnej sytuacji oraz dostarczanie usług  użyteczności społecznej  na obszarze 

rewitalizowanym Miasta Boguchwała. Projekt przyczyni się do realizacji celu 

szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF. 

DZIAŁANIA W ramach projektu planuje się w przebudowanym zabytkowym spichlerzu, budynku sali 

widowiskowej oraz budynku domu kultury w Boguchwale przeprowadzenie działań w 

ramach EFS tj. utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, mającego na celu aktywizację 

osób w niekorzystnej sytuacji oraz dostarczanie usług  użyteczności społecznej  w 

regionie. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane dla obszaru rewitalizacji problemy 

takie jak: dotyczące emigracji ludzi młodych dobrze wykształconych, niewystarczająca 

oferta zagospodarowania czasu wolnego  dzieci i młodzieży, brak zaplecza dla 

prowadzenia działalności kulturalnej,  osłabienie funkcji wychowawczej rodziny, niedobór 

zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, niska aktywność 

małych i średnich przedsiębiorstw, niski poziom przedsiębiorczości, niski poziom 

aktywności społecznej, niewystarczająca liczba miejsc pracy, niewydolność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą, niski 

poziom integracji mieszkańców. W  pierwszej kolejności z działań projektu korzystać 

będą mieszkańcy wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w następnej kolejności z terenu 

Gminy Boguchwała. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 8.5 Wspieranie 

rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie RPO WP na lata 2014-2020. W ramach 

projektu planuje się utworzenie przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego 

wielobranżową działalność usługową w obiektach objętych rewitalizacją w ramach 

zadania ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” - 

projekt  „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”. Siedzibą 

przedsiębiorstwa społecznego będzie budynek Spichlerza ze względu na fakt, że będzie 

tam prowadzone Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości 

społecznej. Główne obszary działalności przedsiębiorstwa społecznego to: 

administrowanie, utrzymanie oraz pełnienie funkcji administracyjno-socjalnej  do obsługi 

targowiska budynku Spichlerza, administrowanie, utrzymanie budynku domu kultury oraz 

sali widowiskowej w Boguchwale, prowadzenie działalności w postaci klubokawiarni na 

parterze Spichlerza w Boguchwale, prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku 

domu kultury w Boguchwale, prowadzenie lokalnego kina w budynku sali widowiskowej w 

Boguchwale.  Realizacja projektu daje możliwość utworzenia nowych, atrakcyjnych 

miejsc pracy dla osób, które samodzielnie nie radzą sobie na rynku, a także daje 

możliwość realizacji funkcji gospodarczych niezbędnych do działalności obiektów, którym 

zostaną nadane nowe funkcje w ramach programu rewitalizacji. Rezultaty projektu 

określone będą za pomocą wskaźnika rezultatu określonego w Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 dla Działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora 

ekonomii społecznej w regionie RPO WP na lata 2014-2020.tj. Liczba miejsc pracy w 

utworzonych przedsiębiorstwach społecznych – szt. 5. Niniejszy projekt przyczyni się do 

osiągnięcia celu strategicznego 2. Wzmocnienie gospodarcze obszarów rewitalizacji, cel 

operacyjny: 

2.1 Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji poprzez: 

-wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez utworzenie min. przedsiębiorstwa 

społecznego 

2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców poprzez: 

-aktywizację zawodową mieszkańców; 

-wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów społecznych. 

Grupa docelowa 

(grupa mieszkańców, 

która skorzysta z 

przedsięwzięcia) 

Proszę wskazać 

adresatów projektu jak 

najbardziej precyzyjnie i 

z podaniem specyfiki 

grupy odbiorców 

Z planowanego do złożenia projektu w pierwszej kolejności korzystać będą osoby 

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące wyznaczony obszar 

rewitalizacji, w następnej kolejności z terenu Gminy Boguchwała. 
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Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji  

 

Niniejszy projekt przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego : 

 

1. Budowa wspólnoty społecznej w Gminie Boguchwała, cel operacyjny : 

1.3. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej poprzez: 

-realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej 

potrzebujących, 

2. Wzmocnienie gospodarcze obszarów rewitalizacji,  cele operacyjne: 

2.1 Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji poprzez: 

-wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez utworzenie min. przedsiębiorstwa 

społecznego 

2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców poprzez: 

-aktywizację zawodową mieszkańców; 

-wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów społecznych 

 

5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych): 

x działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia 

 działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa 

 działania dotyczące walki z patologiami społecznymi 

X działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

x działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, 

Uzasadnienie KOMPLEMENTARNOŚCI z działaniami infrastrukturalnymi: 

Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego Miasta Boguchwały polegać będzie na realizacji projektów 

wzajemnie uzupełniających się poprzez wdrożenie działań społecznych w zabytkowym budynku Spichlerza, sali 

widowiskowej oraz budynku domu kultury w Boguchwale.  Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i 

gospodarczych tym obiektom  pobudzać będzie  aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz 

rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze 

zdegradowanym. Realizacja założonych w niniejszym projekcie celów będzie możliwa tylko w oparciu o zasoby 

infrastrukturalne. Obecnie na obszarze rewitalizowanym nie ma odpowiedniego zaplecza lokalowego i sprzętowego 

do prowadzenia skutecznej rewitalizacji społecznej w tym wsparcia przedsiębiorczości społecznej. Przebudowa 

zabytkowego budynku Spichlerza, budynku sali widowiskowej oraz budynku domu kultury w Boguchwale  jest 

niezbędna do przeprowadzenie działań  w ramach EFS mających na  celu aktywizację osób  w niekorzystnej sytuacji 

oraz dostarczaniu usług  użyteczności społecznej w regionie. Projekt pn. „Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w 

Gminie Boguchwała” planowany do realizacji w ramach Działania 8.5 jest komplementarny z zadaniem ”Rewitalizacja 

Miasta Boguchwała-  Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” - projektem  „Utworzenie Centrum Aktywności 

Lokalnej w Gminie Boguchwała”. Wyżej wymienione przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach EFS i EFRR 

wzajemnie się uzupełniają i łącznie oddziałują na  zdiagnozowany obszar problemowy, a także są odzwierciedleniem 

określonego w LPR dla Gminy Boguchwała celu rewitalizacji przedmiotowego obszaru  miasta Boguchwała tj: 

 

1. Budowa wspólnoty społecznej w Gminie Boguchwała, cel operacyjny : 

1.3. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej 

2. Wzmocnienie gospodarcze obszarów rewitalizacji,  cele operacyjne: 

2.1 Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji 

2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców  

 

Uzasadnienie NIEZBĘDNOŚCI PROJEKTU: 

Powołanie do życia działania przedsiębiorstwa społecznego jest na terenie rewitalizowanym Gminy Boguchwała 

niezbędne z uwagi na: 

1. Umożliwienie wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie im 

atrakcyjnych miejsc pracy z wykorzystaniem narzędzi mentoringu i tutoringu. Są to osoby, które z różnych powodów 

samodzielnie nie podejmą pracy oraz nie założą własnej działalności gospodarczej. Formuła przedsiębiorstwa 

społecznego daje im większe szanse na stałą pracę wspieraną dodatkowymi narzędziami dostępnymi w ramach 

działania 8.5 RPO WP 2014-2020. 

2.Możliwość rozwijania funkcji gospodarczych i świadczenia usług społecznych, które są niezbędne do realizacji celów 

rewitalizacji społecznej w objętych rewitalizacją budynkach.  



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR) 

 113 

6. WSKAŹNIKI   JM LICZBA 

6.1. Rezultatu  
Liczba miejsc pracy w utworzonych przedsiębiorstwach 

społecznych 
szt 5 

6.2. Produktu  
Liczba podmiotów ekonomii społecznej  objętych 

wsparciem 
szt. 1 

C. FINANSOWANIE PROJEKTU 

6. Budżet projektu (w zł);(szacowane 

koszty) 

200 000 zł 

7. Proszę podać nazwę Programu 

Operacyjnego, jeśli projekt 

finansowany jest ze źródeł 

europejskich 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

Priorytet w programie …..….. Oś priorytetowa VIII. Integracja społeczna  

Działanie w programie ………. Działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w 

regionie 

8. Wkład własny  kwota 

% dofinansowania  

Jeżeli projekt ma wskazane źródło 

finansowania (np. w ramach RPO WP - 

wskazanie) proszę wskazać szacunkowy % 

dofinansowania i wartość wkładu w kwocie 

zł. 

- 

7. Inne źródła ( jakie ,w jakiej wysokości) W przypadku nieotrzymania dofinansowania zadanie zrealizowane 

zostanie ze środków własnych Gminy Boguchwała. 
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WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO 

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY BOGUCHWALA 

Data wpływu wniosku  

 Miejsce składania Urząd Miejski w Boguchwale 

ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała 

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwa wnioskodawcy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale 

1.1. Adres wnioskodawcy: 

(kod, miejscowość, ul, nr 

lokalu) 

36-040 Boguchwała 

ul. Suszyckich 33 

1.2. Dane 

telefoniczne, 

fax, adres e-

mail 

Tel. 17 87 55 260 

Fax 17 87 55 201 

a.nowak@mops.boguchwala.pl 

1.3. Dane osoby 

upoważnionej do 

kontaktu (imię, nazwisko, 

telefon, e-mail) 

 Andżelika Nowak 

Tel 17 87 55 260 

a.nowak@mops.boguchwala.pl 

2. Typ beneficjenta  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia  

 

jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną  

x 

instytucje kultury   

osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły i placówki 

 

partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 

pozarządowe)  

 

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych 

 

inny … (należy podać jaki?)  

2.1. Inne instytucje 

i podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu 

 

B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

3. Tytuł projektu Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów  z Gminy Boguchwała 

3.1. Lokalizacja projektu 

(adres) 

OBSZAR REWITALIZACJI DOKŁADNY ADRES 

Boguchwała (miasto w gminie 

miejsko-wiejskiej) 

Boguchwała (obszar wiejski w gminie 

miejsko-wiejskiej) 

Miasto i Gmina Boguchwała 

3.2. Przewidywany 

termin realizacji  
Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2019 2020 

4. Opis projektu: 

CELE  Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług 

środowiskowych, opiekuńczych dla osób starszych. Projekt przyczyni się do realizacji celu 

szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF. 
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DZIAŁANIA Projekt wpisuje się w działania Centrum Rozwoju Społecznego w obszarze wsparcia 

seniorów jako element szerszych działań rewitalizacyjnych skierowanych przede 

wszystkim do mieszkańców Miasta Boguchwała. 

W ramach projektu prowadzone będą działania wspierające opiekunów nieformalnych w 

opiece domowej poprzez: tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za 

opiekunów nieformalnych (wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej 

społeczności). Planuje się stworzenie w domu kultury w Boguchwale miejsca świadczenia 

usług społecznych – świetlicę dla osób starszych. Świetlica będzie prowadziła grupowe 

zajęcia aktywizujące oraz podtrzymujące sprawność i zainteresowania uczestników. 

Uczestnicy wspomagani będą również w wykonywaniu podstawowych czynności życia 

codziennego, np. przy spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego poziom ich 

niesamodzielności lub stan zdrowia. W szczególności działania będą się koncentrowały 

na: 

1. Umożliwieniu rozwijania aktywności w środowisku seniorów poprzez animowanie 

działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, udział w konkursach i projektach  

2. Organizowanie cyklicznych spotkań tematycznych o charakterze informacyjno-

edukacyjnym dla środowiska osób w wieku poprodukcyjnym (np. zdrowie, 

bezpieczeństwo, międzypokoleniowa wymiana wiedzy, spotkania autorskie z 

ciekawymi osobowościami itp.), 

3. Organizowanie zajęć praktycznych z różnych dziedzin (np. aktywność fizyczna, 

informatyka, edukacja finansowa, zdrowe żywienie i kulinaria itp.) 

Realizacja tego typu działań da możliwość rozwoju osobistego osób starszych, 

większą identyfikację ze swoją miejscowością, wzrost aktywności społecznej co 

przyczyni się do osiągnięcia celów rewitalizacji, 

Projekt będzie realizowany jako element działalności Centrum Aktywności Społecznej w 

oparciu o zasoby techniczne dostępne na terenie Miasta Boguchwała, a więc dom kultury  

i salę widowiskową w Boguchwale. Ze względu na obecnie zły stan tych obiektów 

niezbędne jest ich odremontowanie i zagospodarowanie do pełnienia funkcji lokali 

użytkowych na potrzeby realizacji projektu, a także jego kontynuowania. Część 

pomieszczeń domu kultury zostanie wykorzystana na świetlicę seniora, kilka 

pomieszczeń ze stosownym wyposażeniem będzie służyło jako miejsce warsztatów 

tematycznych, zaplecze kuchenne wykorzystywane będzie do warsztatów zdrowego 

żywienia i kulinarnych, duża sala do zajęć ruchowych, w tym o charakterze 

rehabilitacyjnym lub aerobowych, czy też rozwijania zainteresowań np. tanecznych. Sala 

widowiskowa będzie służyła jako zaplecze rozwijania zainteresowań artystycznych w 

zakresie kina, teatru, kabaretu i innych aktywności, do których niezbędna jest sala z 

miejscami siedzącymi i stałą sceną. 

Rezultaty projektu określone będą za pomocą wskaźnika rezultatu określonego w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 dla Działania 8.8 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne  tj. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 

istniejących  po zakończeniu projektu- szt 1.Niniejszy projekt przyczyni się do osiągnięcia 

celu strategicznego 1. Budowa wspólnoty społecznej w Gminie Boguchwała, cel 

operacyjny 1.1. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców  oraz 1.3. 

Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej. 

 

Grupa docelowa 
(grupa mieszkańców, 
która skorzysta z 
przedsięwzięcia) 
Proszę wskazać 
adresatów projektu jak 
najbardziej precyzyjnie i 
z podaniem specyfiki 
grupy odbiorców 

Wsparciem zostanie objętych 30 osób starszych zamieszkujących obszar rewitalizowany 

Miasta Boguchwała, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych. 

Zgodnie z wynikami diagnozy społecznej zwiększa się i będzie zwiększała liczba osób 

starszych na terenie rewitalizowanym Miasta Boguchwała.  

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji  

 

Niniejszy projekt przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego 1. Budowa wspólnoty 

społecznej w Gminie Boguchwała, cel operacyjny 1.1. Wzmocnienie procesów integracji i 

aktywizacji mieszkańców 1.3. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji 

społecznej oraz celu strategicznego 3 Poprawa jakości zamieszkania na obszarach 

rewitalizacji, cel operacyjny 3.1 Wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia 

atrakcyjnej oferty kulturalnej.  

5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych): 

 działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia 
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 działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa 

 działania dotyczące walki z patologiami społecznymi 

X działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

X działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, 

Uzasadnienie KOMPLEMENTARNOŚCI z działaniami infrastrukturalnymi : 

Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego Miasta Boguchwały polegać będzie na realizacji projektów 

wzajemnie uzupełniających się poprzez wdrożenie działań społecznych w budynku domu kultury oraz sali 

widowiskowej w Boguchwale.  Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych w/w obiektom 

pobudzać będzie  aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. 

Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym problemom planuje się w przebudowanym budynku domu kultury oraz sali 

widowiskowej w Boguchwale przeprowadzenie działań  w ramach EFS, mających na celu zwiększenie dostępności 

usług środowiskowych i opiekuńczych dla osób starszych. Realizacja założonych w niniejszym projekcie celów będzie 

możliwa tylko w oparciu o zasoby infrastrukturalne. Obecnie na obszarze rewitalizowanym nie ma odpowiedniego 

zaplecza lokalowego i sprzętowego do prowadzenia skutecznej rewitalizacji społecznej, w tym zwiększenia 

dostępności usług środowiskowych i opiekuńczych dla osób starszych. Przebudowa budynku sali widowiskowej oraz 

budynku domu kultury w Boguchwale  jest niezbędna do przeprowadzenie działań  w ramach EFS. Projekt pn. 

”Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów  z Gminy Boguchwała” planowany do realizacji w ramach Działania 8.8 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest 

komplementarny z zadaniem ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”- projekt  

„Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”. Wyżej wymienione przedsięwzięcia planowane do 

realizacji w ramach EFS i EFRR wzajemnie się uzupełniają i łącznie oddziałują na  zdiagnozowany obszar 

problemowy, a także są odzwierciedleniem określonych w LPR dla Gminy Boguchwała celów szczegółowych 

rewitalizacji przedmiotowego obszaru  miasta Boguchwała. Realizacja działań o charakterze infrastrukturalnym jest 

niezbędna do realizacji działań o charakterze społecznym. 

 

Uzasadnienie NIEZBĘDNOŚCI PROJEKTU: 

Realizacja projektu jest niezbędna ze względu na zdiagnozowane problemy obszaru rewitalizowanego, w tym 

znaczne tempo starzenia się społeczeństwa przy małej integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Projekt ma 

zaangażować czasowo i emocjonalnie osoby starsze w uczestnictwo w organizowanych formach wsparcia. Dzięki 

temu uczestnicy nabędą nowe kompetencje społeczne a ich opiekunowie nieformalni znajdą czas na realizację swoich 

własnych planów życiowych.  

 

6. WSKAŹNIKI   JM LICZBA 

6.1. Rezultatu  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących  po zakończeniu projektu 

szt 1 

6.2. Produktu  Liczba osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie  ogólnym w programie  

Os.  30 

C. FINANSOWANIE PROJEKTU 

6. Budżet projektu (w zł);(szacowane 

koszty) 

600 000 zł 

7. Proszę podać nazwę Programu 

Operacyjnego, jeśli projekt 

finansowany jest ze źródeł 

europejskich 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

Priorytet w programie …..….. Oś priorytetowa VIII. Integracja społeczna 

Działanie w programie ………. Działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

8. Wkład własny  kwota 

% dofinansowania  

 

Wkład własny wynosi 5% dofinansowania czyli ok. 30 tyś. Zł. 

7. Inne źródła ( jakie ,w jakiej wysokości) W przypadku nieotrzymania dofinansowania zadanie zrealizowane 

zostanie w ograniczonym zakresie ze środków własnych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale. 
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WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO 

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY BOGUCHWALA 

Data wpływu wniosku  

 Miejsce składania Urząd Miejski w Boguchwale 

ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała 

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwa wnioskodawcy BD Center Sp. z o.o. 

1.1. Adres wnioskodawcy: 

(kod, miejscowość, ul, nr 

lokalu) 

35-202 Rzeszów ul. 

Broniewskiego 1 

1.2. Dane 

telefoniczne, 

fax, adres e-

mail 

Tel. 17 7411184 

 

1.3. Dane osoby 

upoważnionej do 

kontaktu (imię, nazwisko, 

telefon, e-mail) 

Paweł Walawender 

Tel 17 7411184 

 

2. Typ beneficjenta  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia  

 

jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną  

 

instytucje kultury   

osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły i placówki 

 

partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 

pozarządowe)  

x 

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych 

 

inny … (należy podać jaki?)  

2.1. Inne instytucje 

i podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gminy ROF. 

B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

3. Tytuł projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała” 

3.1. Lokalizacja projektu 

(adres) 

OBSZAR REWITALIZACJI DOKŁADNY ADRES 

Boguchwała (miasto w gminie 

miejsko-wiejskiej) 

Boguchwała (obszar wiejski w gminie 

miejsko-wiejskiej) 

Miasto i Gmina Boguchwała 

3.2. Przewidywany 

termin realizacji  
Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2019 2020 

4. Opis projektu: 

CELE  Rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wspieranie samozatrudnienia przez 

doprowadzenie do powstania min. 13 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich 

trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. 

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz 

Strategii ZIT ROF, ponieważ w wyniku jego realizacji 13 osób bezrobotnych – w tym 

kobiety i długotrwale bezrobotni założy własne działalności gospodarcze w postaci 

mikroprzedsiębiorstw tworząc miejsca pracy dla siebie i wzbogacając region o 

konkurencyjne firmy. Osobom, które założą działalność gospodarczą zostanie zapewnione 

wsparcie finansowe, pomostowe i doradcze w ilości i formie zapewniającej ich trwałość. 

Zaoferowana zostanie możliwość tworzenia działalności gospodarczych w otoczeniu lub 

wewnątrz przestrzeni zdegradowanych. 
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DZIAŁANIA Projekt wpisuje się w działania Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie 

Boguchwała jako element szerszych działań rewitalizacyjnych skierowanych przede 

wszystkim do mieszkańców Miasta Boguchwała, a w dalszej kolejności całej Gminy 

Boguchwała. 

Działania w ramach projektu to: 

1. Rekrutacja i analiza potrzeb uczestników, 

2. Doradztwo i szkolenia przed założeniem działalności. Doradztwo grupowe oraz 

indywidualne.  

Zakres: na podstawie zgłaszanych potrzeb uczestników np.:  

-Finanse  

-Prawo  

-Marketing 

-Doradztwo świadczone na zasadzie ad-hoc z zakresu różnych problemów związanych z 

udziałem w projekcie. 

-Blok szkoleniowy. 

3. Ocena biznes planów przez specjalistów.  

4. Udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości osobom, które 

pozytywnie przeszły etap oceny i założyły działalności gospodarcze. Wsparcie w postaci 

bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcie pomostowe udzielane do 12 miesięcy od 

momentu założenia działalności. 

5. Wsparcie doradcze po założeniu działalności: Zakres: Prawo pracy, Źródła 

pozyskiwania kapitału, Księgowość i podatki, BHP, Informatyka, Zarządzanie jakością, 

Innowacyjność. 

Projekt będzie realizowany jako element działalności Centrum Wsparcia  

Przedsiębiorczości w oparciu o zasoby techniczne dostępne na terenie Miasta 

Boguchwała. Działania wspierające typu biuro projektu, szkolenia, doradztwo będą 

odbywały się w budynku Spichlerza. Część pomieszczeń Spichlerza zostanie 

wykorzystana na pomieszczenia szkoleniowe/warsztatowe do prowadzenia zajęć 

wspierających przedsiębiorców w ramach niniejszego projektu, ale także szerzej  poza 

nim. Rezultaty projektu określone będą za pomocą wskaźnika rezultatu określonego w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 dla Działania 7.7 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  tj. Liczba 

utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 

gospodarczej - szt 13.  

Grupa docelowa 

(grupa mieszkańców, 

która skorzysta z 

przedsięwzięcia) 

Proszę wskazać 

adresatów projektu jak 

najbardziej precyzyjnie i 

z podaniem specyfiki 

grupy odbiorców 

Grupą docelową jest 13 osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć prowadzenie dg w 

wieku powyżej 29 roku życia będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby 

długotrwale bezrobotne i kobiety. Będą to osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego na obszarze Gminy Boguchwała. Grupa docelowa to osoby o różnym 

wykształceniem i doświadczeniem, ale wykazujące się na podstawie wywiadu doradcy 

zawodowego predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.  

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji  

 

Niniejszy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych: 

2 Wzmocnienie gospodarcze obszarów rewitalizacji, celów operacyjnych: 

 2.1. Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji poprzez: 

-wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez powstanie min. przedsiębiorstwa 

społecznego, 

-budowanie forum dialogu przedsiębiorców. 

2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców poprzez: 

-aktywizację zawodowa mieszkańców; 

-wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów społecznych, 

-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (szkolenia, rozbudowa publicznych miejsc 

dostępu do Internetu) 

 

 

  

5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych): 

X działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia 

 działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa 
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 działania dotyczące walki z patologiami społecznymi 

 działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

X działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, 

Uzasadnienie KOMPLEMENTARNOŚCI z działaniami infrastrukturalnymi : 

Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego Miasta Boguchwały polegać będzie na realizacji projektów 

wzajemnie uzupełniających się poprzez wdrożenie działań społecznych w budynku Spichlerza w Boguchwale.  

Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych obecnie nieużytkowanym obiektom pobudzać 

będzie  aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także 

przeciwdziałać zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. Wychodząc naprzeciw 

opisanym w punkcie DZIAŁANIA aktywnościom planuje się w przebudowanym budynku Spichlerza w Boguchwale 

przeprowadzenie działań  w ramach EFS wspierających rozwój przedsiębiorczości.  Projekt pn. Wsparcie 

przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała” planowany do realizacji w ramach Działania 7.7 Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest komplementarny z zadaniem ”Rewitalizacja Miasta 

Boguchwała-  Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”- projekt  „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w 

Gminie Boguchwała”. 

 Wyżej wymienione przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach EFS i EFRR wzajemnie się uzupełniają i łącznie 

oddziałują na  zdiagnozowany obszar problemowy, a także są odzwierciedleniem określonych w LPR dla Gminy 

Boguchwała celów szczegółowych rewitalizacji przedmiotowego obszaru  miasta Boguchwała. Realizacja działań o 

charakterze infrastrukturalnym jest niezbędne do realizacji działań o charakterze społecznym. 

 

Uzasadnienie NIEZBĘDNOŚCI PROJEKTU: 

Realizacja projektu jest niezbędna ze względu na zdiagnozowane problemy obszaru rewitalizowanego w tym niski 

odsetek osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, wysokie bezrobocie i duża 

skala ubóstwa. Rozwój przedsiębiorczości ma bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej ROF.  

 

 

 

6. WSKAŹNIKI   JM LICZBA 

6.1. Rezultatu  Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z 

EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 

szt 13 

6.2. Produktu  Liczba osób  pozostających bez pracy które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 

w programie.  

Os.  13 

C. FINANSOWANIE PROJEKTU 

6. Budżet projektu (w zł);(szacowane 

koszty) 

1 000 000 zł 

7. Proszę podać nazwę Programu 

Operacyjnego, jeśli projekt 

finansowany jest ze źródeł 

europejskich 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

Priorytet w programie …..….. Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

Działanie w programie ………. Działania 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne. 

8. Wkład własny  kwota 

% dofinansowania  

Jeżeli projekt ma wskazane źródło 

finansowania (np. w ramach RPO WP - 

wskazanie) proszę wskazać szacunkowy % 

dofinansowania i wartość wkładu w kwocie 

zł. 

Wkład własny wynosi 5% dofinansowania czyli ok .50 tyś. zł. 

7. Inne źródła ( jakie ,w jakiej wysokości) Nie dotyczy. 
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WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO 

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY BOGUCHWALA 

Data wpływu wniosku  

 Miejsce składania Urząd Miejski w Boguchwale 

ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała 

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwa wnioskodawcy Gmina Boguchwała 

1.1. Adres wnioskodawcy: 

(kod, miejscowość, ul, nr 

lokalu) 

36-040 Boguchwała 

ul. Suszyckich 33 

1.2. Dane 

telefoniczne, 

fax, adres e-

mail 

Tel. 17 87 55 220 

Fax 17 87 55 201 

k.krok@um.boguchwala.pl 

1.3. Dane osoby 

upoważnionej do 

kontaktu (imię, nazwisko, 

telefon, e-mail) 

 Kinga Krok 

Tel: 17 87 55 220, k.krok@um.boguchwala.pl 

 

 

2. Typ beneficjenta  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia  

X 

jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną  

 

instytucje kultury   

osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły i placówki 

 

partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 

pozarządowe)  

 

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych 

 

inny … (należy podać jaki?)  

2.1. Inne instytucje 

i podmioty uczestniczące 

we wdrażaniu 

 

Nie dotyczy  

B. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

3. Tytuł projektu Utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała 

3.1. Lokalizacja projektu 

(adres) 

OBSZAR REWITALIZACJI DOKŁADNY ADRES 

Boguchwała (miasto w gminie 

miejsko-wiejskiej) 

Boguchwała (obszar wiejski w gminie 

miejsko-wiejskiej) 

Miasto i Gmina Boguchwała 

3.2. Przewidywany 

termin realizacji  
Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2019 2020 

4. Opis projektu: 

CELE  Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości poprzez utworzenie Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorczości w tym podmiotów ekonomii społecznej na terenie rewitalizowanym 

Miasta Boguchwała. Centrum ma za zadanie realizację kompleksu działań pomagających 

przedsiębiorstwom i ich pracownikom z terenu Gminy Boguchwała rozwijać się i stawać 

konkurencyjnymi, tworzyć, nowe, lepsze miejsca pracy dając zatrudnienie mieszkańcom 

obszaru zdegradowanego. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP 

na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF. 

mailto:k.krok@um.boguchwala.pl
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DZIAŁANIA Utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości na terenie 

rewitalizowanym Miasta Boguchwała w budynku Spichlerza w Boguchwale. Centrum 

będzie miało za zadanie wspierać nowe jak i istniejące przedsiębiorstwa w tym podmioty 

ekonomii społecznej w ich rozwoju, nabywaniu kompetencji, doświadczeń, 

reprezentowaniu i promowaniu na szerokim rynku, udostępnianiu zaplecza lokalowego i 

sprzętowego, umożliwianiu nawiązywania szerszych kontaktów biznesowych. Działania 

Centrum będą się koncentrowały w kilku płaszczyznach: 

Prowadzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości jako biura zajmującego się organizacją 

wsparcia w kluczowych obszarach: 

-wsparcie w zakresie pozyskiwania środków na założenie działalności gospodarczej - 

informacja i doradztwo/asysta w zakresie pozyskiwania środków z PUP i innych 

programów dotacyjnych np. PROW, RPO WP, 

-wsparcie istniejących przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania środków dotacyjnych w 

ramach programów UE oraz np. PUP, 

-pośrednictwo w zakresie pozyskiwania finansowania zwrotnego - współpraca z 

funduszami pożyczkowymi/poręczeń kredytowych i doradztwo/asysta w przygotowaniu 

podmiotu do ubiegania się pożyczkę/poręczenie, 

-informacja i doradztwo w zakresie wyboru korzystnej oferty finansowania kredytem 

bankowym/leasingiem - możliwość asysty/doradztwa w przygotowaniu stosownych 

dokumentów, 

-informacja i doradztwo w zakresie innych form finansowania przedsiębiorstwa takich 

jak: venture capital, faktoring, 

-organizowanie misji gospodarczych i nawiązywanie kontaktów z biznesem krajowym i 

zagranicznym 

-organizacja możliwości wzięcia udziału w targach i forach biznesu,  

-rozwój współpracy z podmiotami typu: uczelnie wyższe, szkoły zawodowe, cechy 

rzemiosł i izby rzemieślnicze, 

-promowanie oferty strefy ekonomicznej i terenów inwestycyjnych w Boguchwale wśród 

przedsiębiorstw w kraju i zagranicą. 

Realizacja wsparcia przedsiębiorstw i/lub pracowników odbywać się będzie w postaci 

szkoleń i doradztwa w zakresach wynikających z diagnozy ich potrzeb. W wyżej 

wymienionym zakresie realizacja projektu planowana jest w ramach działania 9.5 RPO 

WP Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych- dla pracowników 

przedsiębiorstw.  

W celu prawidłowej realizacji projektu udostępniona zostanie niezbędna baza lokalowa  

do prowadzenia działań w ramach Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, w tym lokali na 

spotkania, szkolenia i konferencje biznesowe oraz sal o charakterze warsztatowym z 

zapleczem informatycznym. Udostępniona również  zostanie baza lokalowa dla 

działających stowarzyszeń w tym Klubu Przedsiębiorców Gminy Boguchwała i innych.  

Na parterze budynku planuje się udostępnienie pomieszczeń dla nowo tworzonego 

przedsiębiorstwa społecznego, w celu prowadzenia działalności gospodarczej w postaci 

klubo-kawiarni. Ze względu na centralne położenie budynku na środku Rynku w 

Boguchwale oprócz funkcji społecznych niezbędne jest nadanie mu również funkcji 

gospodarczych adekwatnych do tego miejsca. Działalność non-profit będzie prowadziło 

przedsiębiorstwo społeczne, które również będzie administrowało budynkiem Spichlerza. 

W celu realizacji niniejszego projektu niezbędne jest nadanie nowych funkcji społecznych 

i gospodarczych obiektowi Spichlerza w Boguchwale, który obecnie jest wyłączony z 

użytku i nie spełnia żadnych funkcji. Realizacja projektu wymaga wykorzystania zaplecza 

lokalowego oraz sprzętowego usytuowanego blisko społeczności obszaru 

rewitalizowanego. 

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. 

Niniejszy projekt przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego 1. Budowa wspólnoty 

społecznej w Gminie Boguchwała, cel operacyjny 1.1. Wzmocnienie procesów integracji i 

aktywizacji mieszkańców  oraz 1.3. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i 

marginalizacji społecznej.  
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Grupa docelowa 

(grupa mieszkańców, 

która skorzysta z 

przedsięwzięcia) 

Proszę wskazać 

adresatów projektu jak 

najbardziej precyzyjnie i 

z podaniem specyfiki 

grupy odbiorców 

Grupę docelową stanowią: 

-Osoby planujące założyć własną działalność gospodarczą/podmiot ekonomii społecznej, 

-Przedsiębiorstwa/podmioty ekonomii społecznej posiadające swoją siedzibę na obszarze 

Gminy Boguchwała, 

-Pracownicy przedsiębiorstw/podmiotów ekonomii społecznej z terenu Gminy 

Boguchwała.  

  

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji  

 

Niniejszy projekt przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego : 

1. Budowa wspólnoty społecznej w Gminie Boguchwała, celu operacyjnego: 

1.3 Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej poprzez: 

-Realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej 

potrzebujących. 

2. Wzmocnienie gospodarcze obszarów rewitalizacji, celu operacyjnego: 

 2.1. Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji poprzez: 

-wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez utworzenie min. 

przedsiębiorstwa społecznego, 

-budowanie forum dialogu przedsiębiorców. 

2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców poprzez: 

-aktywizację zawodowa mieszkańców; 

-wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów społecznych. 

 

 

 

  

5. Typ projektu (odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych): 

X działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia 

 działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa 

 działania dotyczące walki z patologiami społecznymi 

X działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

X działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, 

Uzasadnienie KOMPLEMENTARNOŚCI z działaniami infrastrukturalnymi : 

Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego Miasta Boguchwały polegać będzie na realizacji projektów 

wzajemnie uzupełniających się poprzez wdrożenie działań społeczno-gospodarczych w budynku Spichlerza w 

Boguchwale. Obecnie Boguchwała nie posiada stosownych lokali do organizacji Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości. 

Efektywne wsparcia biznesu wymaga zaplecza lokalowego i sprzętowego w postaci biur, sal spotkań, szkoleń, 

warsztatów i konferencji. Ponadto budynek Spichlerza doskonale nadaje się do prowadzenia działalności przez 

przedsiębiorstwo społeczne ze względu na jego centralne usytuowanie na boguchwalskim rynku. Realizacja 

opisanych działań wymaga nadania nowych funkcji budynkowi Spichlerza. Jest to obecnie nieużytkowany obiekt, 

położony w dogodnym miejscu i spełniający warunki prowadzenia w nim działań Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości. Projekt pn. ”Utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości” planowany do realizacji w ramach 

środków własnych Gminy Boguchwała oraz Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach 

pozaszkolnych jest komplementarny z zadaniem ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  Kompleksowa rewitalizacja na 

terenie ROF”- projekt  „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”. Wyżej wymienione 

przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach EFS i EFRR wzajemnie się uzupełniają i łącznie oddziałują na  

zdiagnozowany obszar problemowy, a także są odzwierciedleniem określonych w LPR dla Gminy Boguchwała celów 

szczegółowych rewitalizacji przedmiotowego obszaru  miasta Boguchwała.  
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Uzasadnienie NIEZBĘDNOŚCI PROJEKTU: 

 Rewitalizacja społeczna wymaga zastosowania szerokiej palety działań wspierających członków społeczności obszaru 

rewitalizowanego. Realizacja niniejszego projektu rewitalizować ma zanikające funkcje społeczne i gospodarcze. 

Diagnoza obszaru rewitalizowanego wskazała na deficyty tego terenu w zakresie liczby podmiotów gospodarczych 

oraz podmiotów ekonomii społecznej w porównaniu z danymi wojewódzkimi lub krajowymi. Niska aktywność 

gospodarcza mieszkańców przekłada się na niski poziom życia oraz ubogą paletę usług gospodarczych w 

rewitalizowanym otoczeniu. Mała liczba podmiotów gospodarczych przekłada się też na niewystarczającą liczbę 

miejsc pracy na lokalnym rynku. Dlatego ważne jest podjęcie zdecydowanych działań, które mogłyby tę niekorzystną 

sytuację zmienić. Na bariery napotyka też rozwój działalności podmiotów ekonomii społecznej działających na 

zasadach non-profit. Przede wszystkim brakuje zaplecza lokalowego, ale też zaplecza do współdzielonych usług 

takich jak wspólne sale narad, szkoleń, konferencji czy warsztatów. Realizacja projektu ma tę lukę wypełniać 

stwarzając godne warunki do prowadzenia i rozwijania działalności w tym działalności podmiotów ekonomii 

społecznej.  

6. WSKAŹNIKI   JM LICZBA 

6.1. Rezultatu  Liczba wspartych w programie miejsc wsparcia 

przedsiębiorczości istniejących  po zakończeniu projektu 

Liczba osób, które uzyskały  kwalifikacje w ramach 

pozaszkolnych  form kształcenia (os) 

szt 1 

20 

6.2. Produktu  Liczba podmiotów gospodarczych w tym podmiotów 

ekonomii społecznej wspartych działaniami w programie  

Liczba osób uczestniczących  w pozaszkolnych  

formach kształcenia w programie (os) 

Szt.  20 

C. FINANSOWANIE PROJEKTU 

6. Budżet projektu (w zł);(szacowane 

koszty) 

500 000,00 zł 

7. Proszę podać nazwę Programu 

Operacyjnego, jeśli projekt 

finansowany jest ze źródeł 

europejskich 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 – działanie 9.5 w zakresie szkoleń dla pracowników 

Środki własne - pozostałe działania CWP 

Priorytet w programie …..….. Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie w programie ………. Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach 

pozaszkolnych 

8. Wkład własny  kwota 

% dofinansowania  

Jeżeli projekt ma wskazane źródło 

finansowania (np. w ramach RPO WP - 

wskazanie) proszę wskazać szacunkowy % 

dofinansowania i wartość wkładu w kwocie 

zł. 

- projektu 9.5 – 400 000 zł, Wkład własny (10%): 40 000 zł. 

-Środki własne – 100 000 zł 

7. Inne źródła ( jakie ,w jakiej wysokości) W przypadku nieotrzymania dofinansowania zadanie zrealizowane 

zostanie w ograniczonym zakresie ze środków własnych Gminy 

Boguchwała. 
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 WNIOSEK O UMIESZCZENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO 

W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY BOGUCHWAŁA 

Data wpływu 

wniosku 

 

Miejsce 

składania 

Urząd Miejski w Boguchwale 

Ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała 

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwa wnioskodawcy Gmina Boguchwała 

1.1. Adres wnioskodawcy: (kod, 

miejscowość, ul, nr lokalu) 

Urząd Miejski w 

Boguchwale 

Ul. Suszyckich 33, 

36-040 Boguchwała 

1.2. Dane telefoniczne, 

fax, adres e-mail 

17 87 55 201 

1.3. Dane osoby upoważnionej do 

kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-

mail) 

Małgorzata Darecka, 17 87 55 242, 

m.darecka@um.boguchwala.pl 

2. Typ beneficjenta  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia  
x 

jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną  

 

instytucje kultury   

osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły i placówki 

 

partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 

pozarządowe)  

 

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 

i związków wyznaniowych 

 

inny … (należy podać jaki?)  

 DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

3. Tytuł projektu Zadanie ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  Kompleksowa rewitalizacja na terenie 

ROF”- projekt  „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”  

3.1. Lokalizacja projektu 

(adres) 

Gmina Boguchwała:  

Budynek zabytkowego Spichlerza w Boguchwale zlokalizowany na działce 1355/61- 

własność Gmina Boguchwała 

Budynek Domu Kultury w Boguchwale zlokalizowany na działce 760/23 nr budynku 

15a- własność Gmina Boguchwała 

Budynek sali widowiskowej w Boguchwale zlokalizowany na działce nr  1399/4, nr 

budynku 33 a- własność Gminy Boguchwała  

 

 

3.2. Przewidywany termin 

rozpoczęcia i zakończenia 

prac 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2019 

3.3. Stopień 

zaawansowania 

prac(analizy, zezwolenia, 

dok. techniczna) 

1. Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, albo zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w 

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego- Gmina 

Boguchwała posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

2. Dokumentacja techniczna- I kwartał 2018. 

3. Udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomościami w przypadku robót 

budowlanych- Gmina Boguchwała posiada prawo do dysponowania 

nieruchomościami. 

4. Pozwolenie na budowę- II kwartał 2018. 

  

4. Opis projektu (max. 4000 znaków) - cel projektu, realizacja działań  
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Cel projektu: Celem zadania Gminy Boguchwała będzie ograniczenie problemów obszaru 

zdegradowanego poprzez kompleksową rewitalizację tego obszaru. Projekt polegać 

będzie na realizacji przedsięwzięć wzajemnie uzupełniających się dzięki utworzeniu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała. Działania społeczne wdrożone 

zostaną w zabytkowym budynku Spichlerza, budynku domu kultury oraz budynku 

sali widowiskowej  w Boguchwale. Nadanie nowych funkcji społecznych, 

edukacyjnych i gospodarczych wyżej wskazanym obiektom  jest niezbędne do 

pobudzania  aktywność środowisk lokalnych i stymulować będzie współpracę na 

rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku 

wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. Realizacja zadania 

”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”- 

projektu  „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała” ma na 

celu stworzenie bazy do realizacji kluczowych z punktu widzenia działań 

rewitalizacyjnych projektów o charakterze miękkim. Problemy które zostały 

zdiagnozowane na terenie obszaru do rewitalizacji a do których ograniczenia 

przyczyni się realizacja przedmiotowego zadania to przede wszystkim problemy 

dotyczące emigracji ludzi młodych dobrze wykształconych, niewystarczająca oferta 

zagospodarowania czasu wolnego  dzieci i młodzieży, brak zaplecza dla prowadzenia 

działalności kulturalnej,  osłabienie funkcji wychowawczej rodziny, niedobór zajęć 

kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, niska aktywność 

małych i średnich przedsiębiorstw, niski poziom przedsiębiorczości, niski poziom 

aktywności społecznej, niewystarczająca liczba miejsc pracy, niewydolność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niedostateczna opieka nad dziećmi i 

młodzieżą, niski poziom integracji mieszkańców. 

Wszystkie wspierane działania będą uwzględniać konieczność dostosowania 

infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W ramach zadania ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-Kompleksowa rewitalizacja na 

terenie ROF”  projektu  „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie 

Boguchwała” planuje się realizację następujących działań: 

-Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum 

Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała. 

Wychodząc naprzeciw wskazanym powyżej problemom planuje w przebudowanym 

zabytkowym budynku Spichlerza w Boguchwale przeprowadzenie działań  w ramach 

EFS : Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, 

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, 

Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne. 

Utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości na terenie 

rewitalizowanym Miasta Boguchwała  tj. budynku Spichlerza w Boguchwale będzie 

miało za zadanie wspierać nowe jak i istniejące przedsiębiorstwa w tym podmioty 

ekonomii społecznej w ich rozwoju, nabywaniu kompetencji, doświadczeń, 

reprezentowaniu i promowaniu na szerokim rynku, udostępnianiu zaplecza 

lokalowego i sprzętowego, umożliwianiu nawiązywania szerszych kontaktów 

biznesowych.  

-Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i 

funkcjonalnego obiektu -Centrum Rozwoju Społecznego. 

Wychodząc naprzeciw wskazanym powyżej problemom planuje w przebudowanym 

budynku domu kultury w Boguchwale przeprowadzenie działań  w ramach EFS 

:Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 

Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. 

-Przebudowa sali widowiskowej w Boguchwale –Centrum Rozwoju Społecznego. 

Wychodząc naprzeciw wyżej opisanym problemom planuje w przebudowanym  

budynku sali widowiskowej  w Boguchwale przeprowadzenie działań  w ramach EFS 

: Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 

Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. 

 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR) 

 126 

Jakie cele rewitalizacyjne 

spełnia projekt? 

Wyżej wymienione projekty planowane do realizacji w ramach EFS i EFRR wzajemnie 

się uzupełniają i łącznie oddziaływają na  zdiagnozowany obszar problemowy, a 

także są odzwierciedleniem określonych w LPR dla Gminy Boguchwała celów 

szczegółowych rewitalizacji przedmiotowego obszaru  miasta Boguchwała tj: 

1.1. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców: 

-tworzenie ogólnodostępnych centrów aktywności (kultura, dialog, integracja)  

na bazie istniejącego zasobu budynków; 

-zwiększanie współodpowiedzialności mieszkańców za sprawy lokalne poprzez 

wykorzystywanie narzędzi partycypacji społecznej; 

-rozwój wolontariatu poprzez angażowanie mieszkańców w działania na rzecz 

wspólnoty; 

-zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w sprawy społeczności lokalnych 

(wypracowanie i wdrożenie systemu wspierania liderów i animatorów), 

-stworzenie warunków  do integracji międzypokoleniowej  oraz rozwoju 

zainteresowań  z dziedziny sztuki, 

-zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w sprawy społeczności lokalnych 

(wypracowanie i wdrożenie systemu wspierania liderów i animatorów).  

1.2. Aktywizowanie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w celu włączania się 

w rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze rewitalizacji: 

-stwarzanie warunków do zrzeszania się mieszkańców poprzez utworzenie  Centrum 

Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała 

1.3. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej: 

-wzmacnianie działań profilaktycznych wspierających rodzinę; 

-realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej 

potrzebujących, 

-wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby 

starsze, dzieci i młodzież. 

2.1. Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji: 

-wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez powstanie min. 

przedsiębiorstwa społecznego 

-budowanie forum dialogu przedsiębiorców. 

2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców: 

-aktywizacja zawodowa mieszkańców; 

-wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów 

społecznych, 

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (szkolenia, rozbudowa publicznych miejsc 

dostępu do Internetu), 

3.1. Wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia atrakcyjnej oferty 

kulturalnej: 

-rozbudowa istniejących budynków pod funkcje kulturalne, 

-zwiększenie dostępności kultury poprzez nowoczesne rozwiązania organizacyjne. 

3.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej: 

-rewitalizacja obiektów zabytkowych; 

-zwiększanie zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższe otoczenie. 

 

 

Jakie efekty 

rewitalizacyjne spełnia 

projekt? 

Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych budynkowi 

zabytkowego Spichlerza, domu kultury oraz budynkowi sali widowiskowej w 

Boguchwale pobudzać będzie aktywność środowisk lokalnych i stymulować 

współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać 

zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. 
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Najważniejsze zadania 

rzeczowo-techniczne do 

wykonania (zakres 

projektu): 

W ramach zadania ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-Kompleksowa rewitalizacja na 

terenie ROF”  projektu „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie 

Boguchwała” planuje się następujące działania: 

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum 

Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała: 

W bieżącym etapie planuje się wykonanie prac: 

- branży budowlanej (wykonanie posadzek, tynków wewnętrznych, okładziny 

ścienne, montaż stolarki drzwiowej, malowanie ścian, wykonanie zabudów oraz 

sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, montaż urządzeń stałych typu 

winda osobowa, suszarki elektryczne, lustra, balustrady, poręcze dla 

niepełnosprawnych, parapety ) 

-branży sanitarnej (technologia kotłowni i instalacja gazowa, instalacja c.o., 

instalacja wody i kanalizacji wraz z montażem armatury, instalacja wentylacji 

mechanicznej i klimatyzacji,  

-branży elektrycznej (instalacja elektryczna wraz z montażem oświetlenia, gniazd 

wtykowych, tablic, WLZ, instalacja oddymiania, odgromowa i  połączeń 

wyrównawczych, instalacja systemu sygnalizacji włamania, CCTV wraz z 

urządzeniami, teletechniczna, monitoring wewnętrzny) 

Ze względu na charakter budynku (zabytek wpisany do rejestru zabytków 

nieruchomych woj. Podkarpackiego) całość prac będzie prowadzona pod nadzorem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

W ramach zadania planuje się również zakup wyposażenia. 

Wszystkie wspierane przedsięwzięcia będą uwzględniać konieczność dostosowania 

infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przebudowa domu kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i 

funkcjonalnego obiektu - Centrum Rozwoju Społecznego. 

Zakres rzeczowy:  

- ociepleniu ścian zewnętrznych oraz wykonaniu elewacji.  

-wymiana pokrycia dachowego, konstrukcja dachowa 

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 

- wykonanie odbojówek budynku oraz wykonacie chodników i miejsc postojowych, 

-wykonanie robót konstrukcyjnych związanych z przebudowa pomieszczeń, 

-branża budowlana (wykonanie posadzek, tynków wewnętrznych, okładziny ścienne, 

montaż stolarki drzwiowej, malowanie ścian, wykonanie zabudów oraz sufitów 

podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, montaż urządzeń stałych typu winda 

osobowa, suszarki elektryczne, lustra, balustrady, poręcze dla niepełnosprawnych, 

parapety) 

-branży sanitarnej (technologia kotłowni i instalacja gazowa, instalacja c.o., 

instalacja wody i kanalizacji wraz z montażem armatury, instalacja wentylacji 

mechanicznej i klimatyzacji,  

-branży elektrycznej (instalacja elektryczna wraz z montażem oświetlenia, gniazd 

wtykowych, tablic, WLZ, instalacja oddymiania, odgromowa i  połączeń 

wyrównawczych, instalacja systemu sygnalizacji włamania, CCTV wraz z 

urządzeniami, teletechniczna, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny). 

W ramach zadania planuje się również zakup wyposażenia. 

-”Przebudowa sali widowiskowej w Boguchwale” – Centrum Rozwoju Społecznego. 

Zakres rzeczowy:  

-wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 

-wykonanie robót konstrukcyjnych związanych z przebudowa pomieszczeń, 

-branża budowlana (wykonanie posadzek, tynków wewnętrznych, okładziny ścienne, 

, malowanie ścian, wykonanie zabudów oraz sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-

kartonowych, suszarki elektryczne, lustra, balustrady, poręcze dla 

niepełnosprawnych, parapety) 

-branży sanitarnej (przebudowa instalacji c.o., przebudowa  instalacji wody i 

kanalizacji wraz z montażem armatury, instalacja wentylacji mechanicznej i 

klimatyzacji,  

-branży elektrycznej (instalacja elektryczna wraz z montażem oświetlenia, gniazd 

wtykowych, tablic, WLZ, instalacja oddymiania, instalacja systemu sygnalizacji 

włamania, CCTV wraz z urządzeniami, teletechniczna, monitoring zewnętrzny). 

W ramach zadania planuje się również zakup wyposażenia. 
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Grupa docelowa (grupa 

mieszkańców, która 

skorzysta z 

przedsięwzięcia) 

Proszę wskazać adresatów 

projektu jak najbardziej 

precyzyjnie i z podaniem 

specyfiki grupy odbiorców 

Z planowanego do złożenia Zadania ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”- projektu : „Utworzenie Centrum 

Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała” w pierwszej kolejności korzystać będą 

mieszkańcy wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w następnej kolejności z terenu 

Gminy Boguchwała. 

Komplementarność  z 

projektami społecznymi 

uzasadnienie  (działania 

finansowane z EFS) 

Celem zadania Gminy Boguchwała będzie ograniczenie problemów obszaru 

zdegradowanego poprzez kompleksową rewitalizację tego obszaru. Projekt polegać 

będzie na realizacji przedsięwzięć wzajemnie uzupełniających się dzięki utworzeniu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała. Działania społeczne wdrożone 

zostaną w zabytkowym budynku Spichlerza, budynku domu kultury oraz budynku 

sali widowiskowej  w Boguchwale. Nadanie nowych funkcji społecznych, 

edukacyjnych i gospodarczych wyżej wskazanym obiektom  jest niezbędne do 

pobudzania  aktywność środowisk lokalnych i stymulować będzie współpracę na 

rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku 

wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. Realizacja zadania 

”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”- 

projektu  „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała” w 

ramach EFRR ma na celu stworzenie bazy do realizacji kluczowych z punktu 

widzenia działań rewitalizacyjnych projektów o charakterze miękkim. Problemy które 

zostały zdiagnozowane na terenie obszaru do rewitalizacji a do których ograniczenia 

przyczyni się realizacja przedmiotowego zadania to przede wszystkim problemy 

dotyczące emigracji ludzi młodych dobrze wykształconych, niewystarczająca oferta 

zagospodarowania czasu wolnego  dzieci i młodzieży, zaburzenia stosunków 

międzyludzkich (nietolerancja, obojętność egoizm, oraz niskie poczucie 

bezpieczeństwa, brak miejsc i aktywności integrujących mieszkańców, brak zaplecza 

dla prowadzenia działalności kulturalnej,  brak miejsc pracy, trudności w uzyskaniu 

okresowych umów o pracę dla bezrobotnych, tworzenia miejsc pracy w niepełnym 

wymiarze godzin, wysoki poziom bezrobocia oraz brak wsparcia dla kobiet 

pozwalającego im łączyć życie prywatne i zawodowe, niedostateczny poziom 

wsparcia w zakresie doradztwa inwestycyjnego, działalności eksperckiej oraz usług 

finansowych słabą kondycję finansową i niską aktywność małych i średnich 

przedsiębiorstw, zubożenie społeczeństwa ,wzrost nierówności dochodowych, 

ograniczenie siły nabywczej gospodarstw domowych.  

Wszystkie wspierane działania będą uwzględniać konieczność dostosowania 

infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W ramach zadania ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała- Kompleksowa rewitalizacja na 

terenie ROF”-  projekt  „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie 

Boguchwała” planuje się realizację  następujących działań: 

-Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum 

Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała. 

Proponowane przedsięwzięcie jest kontynuacją działań związanych z rewitalizacją, 

realizowanych w latach 2013-2014. Gmina Boguchwała zrealizowała wówczas 

projekt pn. „Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego” 

współfinansowany ze środków EFRR w ramach  działania 7.2 Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych RPO WP na lata 2007-2013, w ramach którego remontowi został 

poddany zabytkowy Spichlerz. Planuje się iż budynek ten stanowił będzie również 

cześć zadania pn.„Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej (…)” . Zakres rzeczowy 

planowany do realizacji nie pokrywa się z zakresem projektu zrealizowanego w 

ramach działania 7. 2 RPO WP 2007-2013 i nie prowadzi do naruszenia trwałości 

zrealizowanego projektu. 

Wychodząc naprzeciw wskazanym powyżej problemom planuje w przebudowanym 

zabytkowym budynku Spichlerza w Boguchwale przeprowadzenie działań  w ramach 

EFS : Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, 

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, 

Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne. 
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Komplementarność  z 

projektami społecznymi 

uzasadnienie  (działania 

finansowane z EFS) 

Utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości na terenie 

rewitalizowanym Miasta Boguchwała  tj. budynku Spichlerza w Boguchwale będzie 

miało za zadanie wspierać nowe jak i istniejące przedsiębiorstwa w tym podmioty 

ekonomii społecznej w ich rozwoju, nabywaniu kompetencji, doświadczeń, 

reprezentowaniu i promowaniu na szerokim rynku, udostępnianiu zaplecza 

lokalowego i sprzętowego, umożliwianiu nawiązywania szerszych kontaktów 

biznesowych.  

W ramach działania 8.5 RPO WP 2014-2020 planuje się utworzenie przedsiębiorstwa 

społecznego prowadzącego wielobranżową działalność usługową w obiektach 

objętych rewitalizacją w ramach zadania ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”- projekt  „Utworzenie Centrum 

Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała” .  

 Siedzibą przedsiębiorstwa społecznego będzie budynek Spichlerza ze względu na 

fakt, że będzie tam prowadzone Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, w tym 

przedsiębiorczości społecznej. Główne obszary działalności przedsiębiorstwa 

społecznego to administrowanie, utrzymanie oraz pełnienie funkcji  administracyjno-

socjalnej  do obsługi targowiska zabytkowego budynku Spichlerza i prowadzenie 

działalności w postaci klubokawiarni na parterze budynku. Realizacja projektu daje 

możliwość utworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy dla osób, które 

samodzielnie nie radzą sobie na rynku, a także daje możliwość realizacji funkcji 

gospodarczych niezbędnych do działalności obiektu, któremu zostaną nadane nowe 

funkcje  społeczne i gospodarcze w ramach programu rewitalizacji. 

Ponadto  pomieszczenia zabytkowego Spichlerza zostaną przeznaczone na  siedzibę 

stowarzyszeń, klubów oraz organizację szkoleń, warsztatów sympozjów związanych 

z działalnością  w zakresie  rozwoju i promocji przedsiębiorczości,  w tym 

przedsiębiorczości społecznej na terenie Gminy Boguchwała. 

W ramach działania 9.5 RPO WP 2014-2020 Podnoszenie kompetencji osób 

dorosłych w formach pozaszkolnych, planuje się wdrożenie projektu pn. „Utworzenie 

Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała” mającego na celu 

podniesienie umiejętności, wiedzy i uzyskanie kwalifikacji przyczyniających się do 

wzmocnienia zdolności  do zatrudnienia. 

Realizacja wsparcia przedsiębiorstw i ich pracowników odbywać się będzie w postaci 

szkoleń i doradztwa w zakresach wynikających z diagnozy ich potrzeb. 

W celu realizacji niniejszego projektu niezbędne jest nadanie nowych funkcji 

społecznych i gospodarczych obiektowi Spichlerza w Boguchwale, który obecnie jest 

wyłączony z użytku. Realizacja projektu wymaga wykorzystania zaplecza lokalowego 

oraz sprzętowego usytuowanego blisko społeczności obszaru rewitalizowanego. 

W celu prawidłowej realizacji projektu udostępniona zostanie niezbędna baza 

lokalowa do prowadzenia działań w ramach Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, w 

tym lokali na spotkania, szkolenia i konferencje biznesowe oraz sal o charakterze 

warsztatowym z zapleczem informatycznym.  

W ramach działania 7.7 RPO WP 2014-2020  planuje się realizację projektu pn. 

„Wsparcie przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”. Projekt przyczyni się do 

realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF, 

ponieważ w wyniku jego realizacji 13 osób bezrobotnych – w tym kobiety i 

długotrwale bezrobotni założy własne działalności gospodarcze w postaci 

mikroprzedsiębiorstw tworząc miejsca pracy dla siebie i wzbogacając region o 

konkurencyjne firmy. Osobom, które założą działalność gospodarczą zostanie 

zapewnione wsparcie finansowe, pomostowe i doradcze w ilości i formie 

zapewniającej ich trwałość. Zaoferowana zostanie możliwość tworzenia działalności 

gospodarczych w otoczeniu lub wewnątrz przestrzeni zdegradowanych. Projekt 

będzie realizowany jako element działalności Centrum Wsparcia  Przedsiębiorczości 

w oparciu o zasoby techniczne dostępne na terenie Miasta Boguchwała. Działania 

wspierające typu biuro projektu, szkolenia, doradztwo będą odbywały się w budynku 

Spichlerza. Część pomieszczeń Spichlerza zostanie wykorzystana na pomieszczenia 

szkoleniowe i warsztatowe do prowadzenia zajęć wspierających przedsiębiorców w 

ramach niniejszego projektu, ale także szerzej  poza nim. 

-Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i 

funkcjonalnego obiektu -Centrum Rozwoju Społecznego. 
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Budynek Domu Kultury w Boguchwale zlokalizowany przy ul. Kolejowej został 

wybudowany na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX w. Znajduje się w miejscu gdzie 

do początku lat 50 funkcjonowała cegielnia, która opierała swoją produkcję o lokalne 

złoża surowca. Do dnia dzisiejszego można dostrzec ślady po wyrobiskach z których 

wydobywano glinę. Na części terenu zajętego niegdyś przez cegielnię funkcjonuje 

kompleks basenów kąpielowych. 

Wychodząc naprzeciw wskazanym powyżej problemom planuje w przebudowanym 

budynku domu kultury w Boguchwale przeprowadzenie działań  w ramach EFS 

:Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 

Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. 

W ramach Działania 8.5 RPO WP 2014-2020 planuje się utworzenie przedsiębiorstwa 

społecznego prowadzącego wielobranżową działalność usługową w obiektach 

objętych rewitalizacją w ramach zadania ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” -projekt  „Utworzenie Centrum 

Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”. 

 Główne obszary działalności przedsiębiorstwa społecznego to administrowanie, 

utrzymanie oraz prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku domu kultury 

w Boguchwale. Realizacja projektu daje możliwość utworzenia nowych, atrakcyjnych 

miejsc pracy dla osób, które samodzielnie nie radzą sobie na rynku, a także daje 

możliwość realizacji funkcji gospodarczych niezbędnych do działalności obiektu, 

któremu zostaną nadane nowe funkcje w ramach programu rewitalizacji. Obecnie na 

obszarze rewitalizowanym nie ma odpowiedniego zaplecza lokalowego i sprzętowego 

do prowadzenia skutecznej rewitalizacji społecznej, w tym wsparcia 

przedsiębiorczości społecznej. Przebudowa budynku domu kultury w Boguchwale  

jest niezbędna do przeprowadzenie działań  w ramach EFS mających na  celu 

aktywizację osób  w niekorzystnej sytuacji oraz dostarczaniu usług  użyteczności 

społecznej w regionie. 

W ramach działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, planuje się zniwelowanie 

niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę 

zaradności i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo wychowawczych  rodzin  zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi w zakresie 

wsparcia psychiczno - emocjonalnego, opiekuńczego, doradztwa, profilaktyki 

uzależnień, usług prozdrowotnych, treningu ekonomicznego, zdobywania 

umiejętności społecznych, mediacji wychowawczej,  oraz przez utworzenie i 

funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w formie opiekuńczej. W 

placówce tej prowadzona będzie świetlica z kołami zainteresowań, korepetycjami i 

zajęciami wypełniającymi czas wolny. Powyższe przyczynia się do ograniczenia 

problemów obszaru zdegradowanego poprzez kompleksową rewitalizację tego  

obszaru. W celu realizacji niniejszego projektu niezbędne jest nadanie nowych 

funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych budynkowi domu kultury w 

Boguchwale, który ze względu na zły stan techniczny nie spełnia swoich funkcji. 

Realizacja projektu wymaga wykorzystania zaplecza lokalowego oraz sprzętowego 

usytuowanego blisko społeczności obszaru rewitalizowanego. 

W przebudowanym budynku domu kultury w Boguchwale prowadzone będą zajęcia 

dla całych rodzin i ich członków z zakresu: 

-Praca asystenta rodziny, 

-Terapia psychologiczna- rodzinna, 

-Zajęcia terapeutyczne, 

-Warsztaty umiejętności wychowawczych, 

-Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w zakresie problemu alkoholowego, 

-Warsztaty zdrowego stylu życia w tym warsztaty kulinarne, 

-Samopomocowe Grupy Wsparcia, 

- działalność placówki opiekuńczej w tym: zajęcia z bajkoterapii, warsztaty 

plastyczno-techniczne, gimnastyka korekcyjna,  zajęcia psychokorekcyjne z dziećmi 

agresywnymi z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą, zajęcia 

logopedyczne, korepetycje dla dzieci. 
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W ramach działania 8.8 RPO WP 2014-2020 Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,  planuje się 

zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych dla osób starszych.  Projekt wpisuje się w działania Centrum Rozwoju 

Społecznego w obszarze wsparcia seniorów jako element szerszych działań 

rewitalizacyjnych skierowanych przede wszystkim do mieszkańców Miasta 

Boguchwała. 

W ramach projektu prowadzone będą działania wspierające opiekunów 

nieformalnych w opiece domowej poprzez tworzenie krótkookresowych miejsc opieki 

w zastępstwie za opiekunów nieformalnych (wyłącznie w formie usług świadczonych 

w lokalnej społeczności). Planuje się stworzenie w domu kultury w Boguchwale 

miejsca świadczenia usług społecznych – świetlicę dla osób starszych. Świetlica 

będzie prowadziła grupowe zajęcia aktywizujące oraz podtrzymujące sprawność i 

zainteresowania uczestników. Uczestnicy wspomagani będą również w wykonywaniu 

podstawowych czynności życia codziennego, np. przy spożywaniu posiłków, o ile 

wymaga tego poziom ich niesamodzielności lub stan zdrowia. W szczególności 

działania będą się koncentrowały na: 

-Umożliwieniu rozwijania aktywności w środowisku seniorów poprzez animowanie 

działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, udział w konkursach i projektach, 

-Organizowaniu cyklicznych spotkań tematycznych o charakterze informacyjno-

edukacyjnym dla środowiska osób w wieku poprodukcyjnym (np. zdrowie, 

bezpieczeństwo, międzypokoleniowa wymiana wiedzy, spotkania autorskie z 

ciekawymi osobowościami itp.), 

-Organizowaniu zajęć praktycznych z różnych dziedzin (np. aktywność fizyczna, 

informatyka, edukacja finansowa, zdrowe żywienie i kulinaria itp.). 

Realizacja tego typu działań da możliwość rozwoju osobistego osób starszych, 

większą identyfikację ze swoją miejscowością, wzrost aktywności społecznej co 

przyczyni się do osiągnięcia celów rewitalizacji. 

Projekt będzie realizowany jako element działalności Centrum Aktywności. Część 

pomieszczeń domu kultury zostanie wykorzystana na świetlicę seniora, kilka 

pomieszczeń ze stosownym wyposażeniem będzie służyło jako miejsce warsztatów 

tematycznych, zaplecze kuchenne wykorzystywane będzie do warsztatów zdrowego 

żywienia i kulinarnych, duża sala do zajęć ruchowych, w tym o charakterze 

rehabilitacyjnym lub aerobowych, czy też rozwijania zainteresowań np. tanecznych.  

-Przebudowa sali widowiskowej w Boguchwale –Centrum Rozwoju Społecznego. 

Budynek sali widowiskowej w Boguchwale w latach 70 i 80 XX wieku był 

wykorzystywany jako kino. Następnie na początku lat 90 stanowił zaplecze 

powstającej nowej samorządowej instytucji kultury. Obecnie stan techniczny 

budynku nie odpowiada wymaganiom technicznym wynikającym z przepisów prawa 

budowlanego jak również oczekiwaniom mieszkańców Boguchwały. 

Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych obiektowi  

pobudzać będzie  aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz 

rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia 

zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. 

Wychodząc naprzeciw wyżej opisanym problemom planuje w przebudowanym  

budynku sali widowiskowej  w Boguchwale przeprowadzenie działań  w ramach EFS 

: Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 

Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. 

W ramach Działania 8.9 RPO WP 2014-2020 w przebudowanym budynku sali 

widowiskowej w Boguchwale prowadzone będą zajęcia dla całych rodzin i ich 

członków poprzez funkcjonowanie sali rozwoju zainteresowań i spędzania wolnego 

czasu. Aktywność w tym obiekcie będzie koncentrowała się na rozwoju 

zainteresowań oraz uzdolnień całych rodzin z wykorzystaniem sali dostosowanej do 

prowadzenia zajęć grup teatralnych, kabaretowych, zespołów muzycznych, 

inscenizacyjnych, seansów filmowych. Wsparcie będzie kierowane do rodzin, w 

których znajdują się  osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 

celu realizacji niniejszego projektu niezbędne jest przywrócenie dawnych oraz 

nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych obiektowi sali 

widowiskowej w Boguchwale, które ze względu na zły stan techniczny nie spełniają 

swojego przeznaczenia. Realizacja projektu wymaga wykorzystania zaplecza 

lokalowego oraz sprzętowego usytuowanego blisko społeczności obszaru 

rewitalizowanego. 
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W ramach Działania 8.5  RPO WP 2014-2020 planuje się utworzenie 

przedsiębiorstwa społecznego, mającego na celu aktywizację osób w niekorzystnej 

sytuacji oraz dostarczanie usług  użyteczności społecznej  w regionie. Projekt 

stanowi odpowiedź na zdiagnozowane dla obszaru rewitalizacji problemy. W ramach 

projektu planuje się utworzenie przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego 

wielobranżową działalność usługową w obiektach objętych rewitalizacją w ramach 

zadania ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała-  Kompleksowa rewitalizacja na terenie 

ROF” - projekt : „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”. 

Siedzibą przedsiębiorstwa społecznego będzie budynek Spichlerza ze względu na 

fakt, że będzie tam prowadzone Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w tym 

przedsiębiorczości społecznej. Główne obszary działalności przedsiębiorstwa 

społecznego to administrowanie, utrzymanie oraz prowadzenie lokalnego kina w 

budynku sali widowiskowej w Boguchwale. Realizacja projektu daje możliwość 

utworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy dla osób, które samodzielnie nie 

radzą sobie na rynku, a także daje możliwość realizacji funkcji gospodarczych 

niezbędnych do działalności budynku sali widowiskowej, któremu zostaną 

przywrócone dawne oraz nadane nowe funkcje w ramach programu rewitalizacji. 

W ramach Działania 8.8 RPO WP 2014-2020 planuje się w przebudowanym sali 

widowiskowej w Boguchwale przeprowadzenie działań  w ramach EFS, mających na 

celu zwiększenie dostępności usług środowiskowych i opiekuńczych dla osób 

starszych. Projekt ma zaangażować czasowo i emocjonalnie osoby starsze w 

uczestnictwo w organizowanych formach wsparcia. Dzięki temu uczestnicy nabędą 

nowe kompetencje społeczne a ich opiekunowie nieformalni znajdą czas na 

realizację swoich własnych planów życiowych. Realizacja założonych w niniejszym 

projekcie celów będzie możliwa tylko w oparciu o zasoby infrastrukturalne. Obecnie 

na obszarze rewitalizowanym nie ma odpowiedniego zaplecza lokalowego i 

sprzętowego do prowadzenia skutecznej rewitalizacji społecznej, w tym zwiększenia 

dostępności usług środowiskowych i opiekuńczych dla osób starszych. Planuje się, że  

pomieszczenia  sali widowiskowej będą służyły jako zaplecze rozwijania 

zainteresowań artystycznych w zakresie kina, teatru, kabaretu i innych aktywności, 

do których niezbędna jest sala z miejscami siedzącymi i stałą sceną. 

Przebudowa budynku sali widowiskowej w Boguchwale  jest niezbędna do 

przeprowadzenie działań  w ramach EFS. Sala widowiskowa stanowi element 

niezbędnego do prowadzenia rewitalizacji społecznej zaplecza technicznego. 

Prowadzenie Centrum Wsparcia Społecznego zarówno w części dla rodzin jak i 

seniorów ma zapewnić wszechstronny rozwój osób poddanych procesom rewitalizacji 

społecznej. Jednym z ważnych obszarów tego wsparcia jest stworzenie warunków do 

integracji międzypokoleniowej, rozwijania talentów i zainteresowań w obszarze 

kreacji scenicznej (teatr, kabaret, kino, pantomima, i inne wymagające sali ze 

sceną). Posiadanie zaplecza w postaci sali widowiskowej ze sceną, przebieralnia, 

wyposażonego w stopniowaną widownię daje więc możliwość rozwijania 

zainteresowań w wymienionych obszarach poprzez możliwość prezentacji tego typu 

sztuki ale też przede wszystkim powstania grup, które będą mogły tam ćwiczyć i 

pokazywać efekty swojej pracy. Obecnie na terenie Boguchwały nie ma sali 

widowiskowej z prawdziwą sceną do wykorzystania jako sala teatralna czy też 

kinowa. Ponadto  ważnym atrybutem takiej sali powinno być rozmieszczenie miejsc 

na widowni w sposób umożliwiający widoczność – stopniowanie widowni. Takie 

warunki może spełniać po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych obecna 

sala widowiskowa. Rewitalizacja tej przestrzeni będzie polegała również na nadaniu 

jej funkcji gospodarczych. Salą widowiskową będzie zarządzało przedsiębiorstwo 

społeczne. Jego działania będą polegały na bieżącym administrowaniu salą a także 

na prowadzeniu w porozumieniu z MCK w Boguchwale stałego programu wydarzeń 

kulturalnych projekcje kinowe czy też spektakle teatralne.  

 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR) 

 133 

Niezbędność projektu  Rewitalizacja społeczna wymaga zastosowania szerokiej palety działań 

wspierających członków społeczności obszaru rewitalizowanego. Nadanie nowych 

funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych budynkowi zabytkowego 

Spichlerza, sali widowiskowej oraz domu kultury w Boguchwale pobudzać będzie  

aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia 

zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. Realizacja założonych w niniejszym 

zadaniu celów będzie możliwa tylko w oparciu o zasoby infrastrukturalne. Obecnie 

na obszarze rewitalizowanym nie ma odpowiedniego zaplecza lokalowego i 

sprzętowego do prowadzenia skutecznej rewitalizacji społecznej w tym wsparcia 

rozwoju społecznego rodzin osób starszych oraz gospodarczej poprzez utworzenie 

przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego wielobranżową działalność usługową w 

obiektach objętych rewitalizacją w ramach projektu. 

 

5. Typ projektu:  

x 
A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 

przeznaczeniem na cele społeczne 

 B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 

infrastruktury kultury  

x C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów  

 D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 

 E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich 

estetykę zewnętrzną  

 F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych 

x 
H. realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka 

będzie pełniona przez budynek/przestrzeń publiczna 

6.Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu* 

 Powierzchnia odnowionych budynków [m2]:   2478,45 

 Powierzchnia zagospodarowanego obszaru [ha]:  3,37 

 Inne :  

C. FINANSOWANIE PROJEKTU 

7. Budżet projektu (w zł); 9 531 100,00 

Proszę podać nazwę Programu Operacyjnego, jeśli projekt 

finansowany jest ze źródeł europejskich 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Priorytet w programie …..….. 
Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i 

społeczna 

Działanie w programie ………. 

Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej-Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne  

Wkład własny  kwota 

% dofinansowania  

 

1 315 968,15-15% wkładu własnego 

Inne źródła (jakie i w jakiej wysokości 
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